
 

 

Nattevagt til Din Private Døgnpleje 
 

Vil du være med til at give vores borgere nærværende pleje og omsorg i 

nattetimerne? Vi søger lige nu en nattevagt, som har lyst til at være en del af et 

stærkt fællesskab. 

 
Vi arbejder med at give nærværende pleje og omsorg, og nøgleordene i vores ydelser er faglighed 
og kvalitet. Vi lægger stor vægt på at skabe en meningsfuld hverdag for borgere, som har brug for 
hjælp, støtte og omsorg i det daglige. 
 
Vi er kendt for at arbejde med det enkelte menneskes behov og ressourcer i centrum. At yde den 
bedste pleje og omsorg med høj faglighed overfor borgerne er vores målsætning i alle opgaver. 
 
Vi søger en social- og sundshjælper eller social- og sundhedsassistent i nattevagt. Du skal arbejde 
7 dage mandag til søndag kl. 23.00-7.00 efterfulgt af 7 fridage. 
 
Hos os får du spændende hverdag, hvor du får muligheder for personlig og faglig udvikling. En 
dynamisk arbejdsplads, hvor der er fokus på udvikling. En ledelse, der værdsætter initiativ og 
selvstændighed og som giver dig faglig sparring og opbakning. Du får en fast rute og faste borger. 
Des videre tilbyder vi faglige kurser, reflektionsmøder samt coaching. Du bliver en del af et 
inspirerende arbejdsmiljø, hvor vi tror på at nærvær, respekt og tillid gør vores arbejdsplads til et 
sted, hvor du kan trives og hvor der ikke er langt fra ide til handling. Du får betalt frokostpause og 
der vil blive stillet en firmabil til rådighed, i arbejdstiden. 
 
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Heidi Fischer  
på tlf. nr. 28 68 11 18. 
 
Vi glæder os til at møde dig så send os dit cv og en ansøgning til info@dinprivatedoegnpleje.dk  
og skriv i emnefeltet "Nattevagt". 
 

 

 

 

 

                    Din Private Døgnpleje  

 

Din Private Døgnpleje (tidl. P. Obel Hjemmepleje Service) har mange års erfaring inden for pleje, omsorg og praktisk hjælp. Vi er en virksomhed, 
hvor kvalitet og service prioriteres samt kendetegner vores arbejde. Vi værdsætter, at vores borgere ved, hvad de får, hvornår de får det og af 
hvem og ikke mindst at have tilfredse borgere. Vi ligger i dejlige grønne omgivelser og er nemt at komme til med bus og tog, og kommer du i bil, 
er parkering gratis. 
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