
 
 
 
Nordmøre Krisesenter IKS er et døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner og  
omfatter et trygt og midlertidig botilbud.  Og muligheter for samtaler for råd og veiledning. 
Lov om krisesenter pålegger kommunene å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og deres barn. 
Nordmøre Krisesenter IKS gir et tilbud til innbyggere og hjelpeapparatet i: Aure, Averøy, Smøla,  
Tingvoll og Kristiansund. Krisesenteret er lokalisert i Kristiansund. 

 
Vi søker: 

100% stilling som Miljøterapeut med nestlederfunksjon  
 
Miljøterapeut 100 % stilling med nestlederfunskjon. 
Fra 01.01 2022 
Turnus: fortrinnsvis dag, arbeid hver 6. helg. Mulighet for langvakter på helg.  
 
Kvalifikasjonskrav:  
Treårig helse- og sosialfaglig utdanning 
Ønskelig med ledererfaring 
Ønskelig med praksis fra arbeid med mennesker i krise. 
Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samarbeid er en forutsetning. 
Må kunne jobbe selvstendig. 
Kunnskap om veiledning- og rådgivningsprosesser. 
Erfaring med bruk av digitale verktøy 
Personlig egnethet vektlegges. 
Førerkort klasse B 
Kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig. 
Må kunne kommunisere godt muntlig engelsk. 
Gyldig / godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse. 

Hvem ser vi etter? 
Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner. 
Du tør å bringe nye perspektiver og ideer inn i teamet og kan utfordre etablert praksis. 
Du har integritet, er inspirerende, lojal og tillitsskapende. 
Du har gjennomføringsevne, er tydelig og beslutningsdyktig. 
Du liker å motivere og veilede kollegaer. 
Du er reflektert, utforskende og interessert i kollegaers og samarbeidspartneres utsagn og meninger. 
Du evner, og trives med, å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig. 
Du trives med utfordringer og er løsningsorientert. 
Har gode faglige og etiske holdninger. 
Du har en dynamisk tilnærming til endringsprosesser, evner å løfte blikket å se samfunnsperspektivet 
 

Arbeidsoppgaver:  
Ha ansvar sammen med daglig leder for å delta i utviklings- og endringsarbeid i tråd med krisesenterets 
strategiske satsningsområder. 
Du vil bidra til å sette retning for fagutvikling på krisesenteret. 
Du vil bidra til å definere innholdet i krisesenterets samfunnsoppdrag, og ha påvirkning på kompetansekrav og 
opplæring i tråd med denne. 
Du vil være tett på driften på senteret og jobbe brukerrettet. 
Du vil jobbe selvstendig og bruke nettverket i kommunene til å lage smarte samarbeidsløsninger som fremmer 
kvalitet i tjenestene for mennesker som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. Både opplæring internt 
og eksterne foredrag og workshop er en del av jobben. 
Du vil bidra til å skape gode samarbeidsrelasjoner med frivillige organisasjoner. 
 



 
Vi tilbyr: 
Samarbeid med engasjerte og erfarne kolleger. 
Faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver. 
Tverrfaglig samarbeid med ulike instanser 
Vi tilbyr kompetanseutvikling – videreutdanning 
Lønn i henhold til tariffavtale samt etter kvalifikasjoner 
Gode pensjons- og forsikringsordninger 

 
Øvrige vilkår: 
Ansettelsen skjer etter kommunalt avtaleverk på de 
 vilkår som fremgår av lover, reglementer og tariffavtaler. 
 
Søknad med CV sendes: carina.ellingvag@kristiansund.kommune.no  
Innen: 07.10.21 
 
Nærmere opplysninger ved: 
Daglig leder Carina Ellingvåg, telefon 95 16 54 12 
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