
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

JIM BEKKEN: Du gir mye av deg selv, men får også mye, sier fagkonsulent Jim Bekken (39) ved Bergsmarka 

Ressurssenter på Solli.

Selv har han vært ansatt i Asker kommune siden 2001 og sier 

det er én hovedgrunn til at han har blitt værende:

ASKER KOMMUNE tIlREttElEggER for  personlig 

utvikling. Selv har jeg deltatt i givende prosjekter og jeg holder 

kurs for ansatte innen helse- og omsorg. Når det kommer 

som påfyll på en ellers faglig krevende jobb, da er jeg fornøyd, 

smiler han. Rundt seg ser han kolleger som videreutdanner 

seg og får nye utfordringer. 

AKKURAt Nå har han tre kolleger som utdanner seg innen 

helsefag i regi av Asker kommune. I tillegg er det ansatte som tar 

videreutdanning som praksisveiledere og psykisk utviklingshem-

ming og psykiatri. Her er det også assistenter som går på sykeplei-

er- og vernepleierutdanning. Seks ansatte har gått opp til eksamen 

som helsefagarbeidere og skal ta fagbrev i løpet av høsten..  

- Det er helt opp til deg og dine ambisjoner. Alle fagområdene 

innen bolig, avlastning og psykisk helse er representert ved et 

ressurssenter som dette. Hos oss er hverken personlige eller 

faglige utfordringer mangelvare, smiler han. Bergsmarka er 

bare ett av mange steder hvor kommunen har tilbud om boli-

ger og aktiviteter til beboere med spesielle behov.

JIM BEKKEN (39), fagkonsulent ved Bergsmarksetra Ressurs-

senter på Solli, har en arbeidsplass i vakre omgivelser. Fotografen 

har plassert ham på en tømmerstokk. Det passer bra, for vedpro-

duksjon er arbeidstilbudet til til en del av beboerne. Bergsmarka 

er en bolig  for mennesker med psykisk utviklingshemming og 

ulik grad av utfordrende atferd. Opprinnelig utdannet han seg 

som lærer, men etter en tid som sivilarbeider på Dikemark ble 

han inspirert til å ta vernepleierstudier. Det var i praksisperio-

dene han knyttet bånd til Asker kommune og Bergsmarka.

DEt VAR HElt PERFEKt for meg å søke personlige og 

faglige utfordringer i et miljø med mennesker med spesielle 

behov. Du gir av deg selv hele tiden, men du får også mye. 

Vi ansatte utfyller hverandre med forskjellig kompetanse og 

personlige egenskaper, sier han. Bergsmarka styres av en mel-

lomleder. Jim er én av to fagkonsulenter, i tillegg er det miljø-

terapeuter, fagarbeidere, assistenter og arbeidsledere i teamet 

her. Disse er representert i faggruppen FOKUS, et fagteam 

for fagkonsulenter i Asker kommune for bolig, avlastning 

og psykisk helse. De samarbeider også med FOU-enheten 

(forskning, opplæring og utvikling). Kommunen er i ferd med 

å etablere et eget fagforum for terapeutene.

Hos oss er hverken personlige eller 

faglige utfordringer mangelvare“


