
Asker kommune  
– mer enn en jobb

Ønsker du en utfordrende 
jobb med muligheter for 
f aglig utvikling?

Helse og omsorg sin 
 visjon, «Sammen gjør vi det 
mulig», har et bruker- og 
medarbeider fokus som skal 
prege den daglige yrkes-
utøvelsen. Tjenestene utvi-
kles kontinuerlig og vi har 
blant annet etablert en egen 
Forskning, opp lærings- og 
utviklings avdeling som skal 
bidra til høy etisk kompe-
tanse, og som sikrer at 
praksis er kunnskaps basert 
og forsvarlig.

Vi søker:
• sykepleiere
• vernepleiere
• helsefagarbeidere

Les mer om stillingene på 
www.asker.kommune.no, 
ledige stillinger 
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AskerJobbe i

RAndi ElisE RAsmussEn (41) sluttet som flyvertinne og fant nye utfordringer som sykepleier ved søndre 

Borgen sykehjem.

-Samspill med gode kolleger og gode relasjoner til beboerne er 

det viktigste for meg, sier hun. De faglige utfordringene står i 

kø.  Mindre spennende ble det ikke da Samhandlingsreformen 

ble innført. Reformen medfører flere pasienter med sammen-

satte behov og flere «sykehusoppgaver» på personalet.

uAnsETT PROFEsJOn OG BAKGRunn, her får vi 

brukt all den fagkunnskap vi har, og det liker vi, sier Randi. 

For tiden er tobarnsmoren fra Ånnerud også deltager på 

Asker kommunes program for talentutvikling, et prosjekt som 

har som mål å rekruttere dyktige ledere internt. Det omfatten-

de kurset strekker seg over ett år og omhandler alle relevante 

områder en leder møter i sin hverdag.

-Det er spennende å arbeide i en kommune som tilretteleg-

ger for etterutdanning og personlig utvikling. Mulighetene er 

åpne for medarbeidere som viser engasjement og initiativ. Det 

er ikke arbeidsgiveren det står på, sier Randi.

RAndi ElisE RAsmussEn (41) har brukt 15 av sine 

yrkesaktive år i lufta. Kanskje er det ikke så mange likhets-

punkter med tilværelsen i kabinen i et SAS fly med livet som 

sykepleier og teamleder ved Søndre Borgen sykehjem. Men 

begge steder handler det om empati, respekt og interesse for 

mennesker.
-Jeg er nok en omsorgsperson av natur, sier Randi. Hun var 

i hvert fall ikke i tvil om yrkesvalget da hun plantet beina 

på jorda etter karrieren som flyvertinne. De siste årene på 

vingene kombinerte hun med sykepleierstudier og var mer 

enn klar for nye utfordringer da anledningen bød seg i Asker 

kommune.

i dAG ER Hun TEAmlEdER ved langtidsavdelingen 

på Søndre Borgen. Her bor det mennesker i alle aldre med 

demens, og hun får kombinert de helsefaglige sidene sine med 

administrasjon og ledelse.

Etter 15 år i lufta landet hun  

på Søndre Borgen sykehjem“


