
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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HELSEFAGARBEIDER: Ramazan Arikan (36) fra Tyrkia stortrives i hjemmesykepleien i Asker.

Drammen for en tid siden og fikk jobb som helsefagarbeider i 

hjemmesykepleien i Asker for ett og et halvt år siden.

-Du må skrive at jeg har en veldig sosial jobb som jeg er blitt så 

glad i. Fra første dag har jeg blitt sett og hørt. Da blir du jo moti-

vert til å yte noe tilbake. Jeg håper det kommer pasientene mine 

til gode, sier han fornøyd. Tidligere denne uken satte han seg på 

skolebenken igjen. 

DET ÅPNER SEG MANGE MULIGHETER for den som 

vil, sier han og er ikke fremmed for å utdanne seg videre til syke-

pleier om noen år. 
- De nærmeste to årene skal jeg fokusere på kunnskap om reha-

bilitering. Det er viktig å få pasientene så selvhjulpne som mulig, 

så tidlig som mulig. Jeg får lønn den ene dagen i uken som jeg 

studerer. Jeg liker det sånn, for det er lett å bli inspirert når du har 

en arbeidsgiver som legger til rette for det, sier Ramazan.

Han la bort sveiseapparatet i Tyrkia

for å bli helsefagarbeider i Asker“
I HJEMLANDET TYRKIA har Ramazan Arikan (36) en søster 

som er sykepleier og en bror som kjører ambulanse. Selv ble han 

sveiser. Han gjorde trønder av seg 2004. Hans tidligere svigermor, 

som selv er hjelpepleier, motiverte ham til å bli helsearbeider som 

så mange andre i familien. Hvorfor ikke, tenkte Ramazan og tok 

fire år på videregående skole med helsefag. To dager skole, tre 

dager praksis.
-Det var ikke så vanskelig å bli motivert, for jeg har jo alltid vært 

glad i eldre mennesker. Enten de lever i Tyrkia eller Norge skal 

de behandles med stor respekt, sier han. Interessen for faget bare 

økte i takt med praksisperiodene. Ferdig utdannet fikk han jobb i 

en bolig for psykisk syke med atferdsvansker i Trondheim.

DET GIR PERSPEKTIV på livet når du møter mennesker 

med spesielle behov, selv om det krever mye av deg som både 

menneske og fagperson. Jeg har ikke angret et øyeblikk. Nå har 

jeg en jobb som gir meg så mye, sier Ramazan. Han flyttet til 


