Autamme asiakkaitamme elämään parempaa elämää!
Jämsän Terveys on Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin yhteisyritys ja kuulumme Pihlajalinna-konserniin.
Tuotamme terveys- ja sosiaalipalveluita yli 20 000 jämsäläiselle mm. terveys-, vanhus- ja hyvinvointipalveluita.
Jokilaakson sairaalassa tehdään vuosittain yli 2 000 leikkausta ja erikoissairaanhoidossa käyntien määrä on yli
20 000. Jokilaakson sairaala on valinnanvapauden piirissä toimiva sairaala.
Henkilökuntaa meillä on reilu 800, josta suurin osa on hoitohenkilökuntaa. Teemme tiivistä yhteistyötä
sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksien kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja eri työtehtäviin. Teemme
asiakaslähtöistä työtä tavoitteellisesti ja asiakas on meillä aidosti keskiössä. Panostamme ennaltaehkäisyyn ja
paikalliseen perusterveydenhuoltoon. Tuotamme palveluita inhimillisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Meillä työskentelee mm. seuraavia osaajia
Toinen aste

Lääkäri
Lähihoitaja (hoiva ja hammas)
Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja
Palveluvastaava
Laitoshuoltaja
Osastonsihteeri
Hammaslääkäri
Suuhygienisti
Psykologi
Fysioterapeutti
Sosiaalityöntekijä
Kuntoutuksenohjaaja

AMK

Yliopisto

Autamme asiakkaitamme elämään parempaa elämää!
Me etsimme
Etsimme jatkuvasti monipuolisiin
tehtäviin lähihoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, terapeutteja ja
psykologeja.

Me tarjoamme
Tarjoamme monipuolisia ja merkityksellisiä työtehtäviä innostavassa
ja mukavassa työympäristössä.
Panostamme siihen, että kaikilla
työntekijöillämme on hyvät edellytykset tehdä työnsä huippulaadulla.
Meillä on yksiköissä hyvä yhteishenki ja osaamista pääsee käyttämään laajasti.

Yhteystiedot
Avoimet työpaikat löytyvät TE-palveluiden
sivuilta.
Paikallisesti yhteyshenkilö on Sisko Tiirinen,
sisko.tiirinen@pihlajalinna.fi, p. 040 712 2613.
Jämsän Terveys / Jokilaakson sairaala
Sairaalantie 11
42100 Jämsä
www.jamsanterveys.fi
www.jokilaaksonsairaala.fi

Tea Brigo, Palveluvastaava

” Työskentelen palveluvastaavan tehtävissä akuutilla hoito-

osastolla 4. Työtehtäväni ovat monipuoliset. Niihin kuuluu
mm. päivittäisen työn organisointi, henkilöstöhallinto,
suunnittelu, seuranta ja varmistaminen (laatu, talous,
työhyvinvointi ja työturvallisuus). Esimiestehtävien lisäksi teen
kliinistä hoitotyötä sekä kehitän ja vahvistan hoitotyön
osaamista kouluttamalla henkilökuntaa. Akuutti hoitotyö on
lähellä sydäntäni. Nautin työn tuomista haasteista.
Peruskoulun jälkeen kävin lukion, lisäksi sekä lähi- että
sairaanhoitajakoulun Jämsässä. Minulla on noin 20 vuoden
työkokemus sairaanhoitajana työskentelystä erilaisissa
yksiköissä. Olen työskennellyt akuutilla sisätautiosastolla,
varahenkilöyksikössä, kuntouttavalla vuodeosastolla,
kotisairaalassa sekä päivystyksessä. Koen, että pitkä ja
monipuolinen työkokemus sairaanhoitajan työstä antaa hyviä
valmiuksia esimiestyöhön. Työn ohella jatkoin vielä opintoja ja
päivitin opistoasteen tutkinnon sh AMK –tutkinnoksi ja tämän
jälkeen opiskelin vielä sh YAMK –tutkinnon kliinisen
asiantuntijan tutkinto-ohjelmassa. Minulle jatkuva osaamisen
ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää.
Koti- ja asuinpaikkakuntani on Jämsä. Jämsä tarjoaa minulle
kaiken tarpeellisen. Täällä on luonto lähellä sekä tarjolla hyvin
erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Vapaa-ajalla vietän aikaa
tyttäreni ja ystävien kanssa. Lisäksi ulkoilen luonnossa ja luen
paljon; sekä rikosjännäreitä että ammattikirjallisuutta.

”

Laura Seppänen, lähihoitaja

” Työskentelen Jokilaakson Terveyden potilastoimistossa. Olen

työskennellyt tässä pisteessä vuodesta 2012 lähtien. Vuosien aikana
tehtäviini on kuulunut työskentely myös etäpisteiden pienillä
terveysasemilla, työn monipuolisuus on avannut uniikin näköalan
alueen terveyspalvelutoimintoihin. Tämä auttaa asiakkaiden
neuvonta- ja ohjaustyössä.
Työhöni kuuluu monipuolisesti asiakkaiden ohjaus, neuvonta,
hoidontarpeen arviointi, ajanvaraus, sekä asiakaslaskutus. Työni on
mielenkiintoista ja haastavaa, jokainen päivä on erilainen. Olen ollut
mukana erilaisissa suunnittelu-ja kehittämisprosesseissa. Olemme
yhdessä sairaanhoitajaparini kanssa kehittäneet sairaalan pääaulassa
sijaitsevan itsehoitopisteen toimintaa ja jalkautimme palvelut myös
terveysaseman ulkopuolelle.
Työssäni hoidan asiakaslaskutusta laaja-alaisesti
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon, sekä lakisääteisen
laskutuksen osalta.
Koulutukseltani olen lähihoitaja. Lisäksi työn ohessa olen opiskellut
kaupallisen puolen merkonomiopinnot. Työssäni pääsen
monipuolisesti hyödyntämään molempia koulutusaloja.
Asun perheeni kanssa Jämsässä, muutimme tänne lasten ollessa
pieniä. Jämsässä on upea luonto, monipuoliset
harrastusmahdollisuudet ja hyvä sijainti. Täältä löytyy aktiivisia
toimijoita liikuntapuolella –ja kulttuuripuolella avaten hienoja
harrastusmahdollisuuksia. Harrastuksiini on kuulunut jo vuosia
vapaaehtoistoiminta lasten ja nuorten parissa.

”

