
 

 

Vikersund Kurbad AS er et av Norges største og eldste rehabiliteringssentre. Vi er en del av 
spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Vikersund Kurbad AS tilbyr mange ulike 

rehabiliteringstilbud for ulike diagnoser og tilstander. Selskapets mål er å yte og utvikle kunnskapsbasert 
rehabilitering. Viktige elementer for å nå dette målet er forskning, utvikling og kontinuerlig forbedring av våre 

rehabiliteringsforløp. Vår visjon er «Sammen flytter vi grenser», som gjenspeiles i vår arbeidsmetodikk.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VIKERSUND KURBAD AS SØKER RESEPSJONS- OG SERVICEMEDARBEIDERE 

LEDIG STILLING 

 

 • 1-års vikariat i 78,67 % stilling i turnus 

• Tilkallingsvikarer ved sykdom og ferieavvikling 

OM STILLINGEN  Er du utadvendt og vil jobbe i serviceyrket? Resepsjonen er «hjertet» i 
rehabiliteringssenteret. Vi er de første pasientene møter og det er viktig at vi gir 
dem den servicen og hjelpen de trenger for å føle seg velkomne hos oss.  

Som resepsjonsmedarbeider liker du å omgås mennesker og yte service. Vi 
søker deg som er serviceinnstilt, effektiv og selvstendig. Du har erfaring som 
resepsjonsmedarbeider fra hotellvirksomhet eller som legesekretær fra 
legekontor. 

Som resepsjons- og servicemedarbeider gjør du alt fra å sjekke inn- og ut 
pasienter, betjene sentralbord, besvare spørsmål fra pasienter, ansatte og 
medlemmer av Delta treningssenter, samt håndtering av kasse og kasseoppgjør. 
Du hjelper pasientene, andre besøkende og medlemmer på treningssenteret 
med alle slags henvendelser. Det er viktig at du som resepsjonsmedarbeider har 
et godt samarbeid med de øvrige avdelingene. 

PERSONLIGE 

EGENSKAPER 

 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner – eksternt og internt. 

• Engasjert og blid, og har en positiv holdning. 

• Selvstendig og pliktoppfyllende. 

• Profesjonell og robust, har et stabilt humør. 

• Ansvarsbevisst og besluttsom. 

• Fleksibel og løsningsorientert. 

• Administrativ og strukturert. 
 

http://46.250.211.29/


KOMPETANSEKRAV  • Behersker Officepakke og har god systemforståelse. 

• Håndterer flere systemer samtidig: sentralbord, kasseløsning, 
journalsystemet SOMA, transportrekvisisjonssystemet Nissy, 
nøkkelkortsystem, system for treningssenteret. 

• Effektiv køhåndtering av telefoner og andre henvendelser. 

• Arbeider effektivt og systematisk. 

• Gode kommunikasjonsevner. 

• Tilpasningsdyktig og fleksibel, og håndterer utfordringer på strak arm. 

• Etterlever Vikersund Kurbads visjon, verdier og mål. 

• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 

VI KAN TILBY  • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver. 

• Et travelt, men godt og inspirerende arbeidsmiljø. 

• Fokus på utvikling av rutiner og prosesser i resepsjonen. 

• Tarifflønn og fri trening på Delta treningssenter. 

• Oppstart vikariat: 1.9.2017. 

• Oppstart tilkallingsvikarer: umiddelbart. 

SØKNADSFRIST  6.juni 2017.  

Søknad og CV sendes til gro@vikersund-kurbad.no 

KONTAKTPERSON  Administrasjonsleder Marianne B. Breili Tlf. 99 25 82 59. 
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