Din Private Døgnpleje

Din Private Døgnpleje har vokseværk - og søger nye medarbejdere til faste
stillinger.
Kunne du tænke dig at arbejde i et hus præget af åbenhed, udvikling og tværfagligt samarbejde? Vil du være
med til at gøre en forskel for borgerne, hvor de sættes i centrum og der sættes pris på engagement og
initiativ? Så er du måske netop vores nye kollega.
Vi er et stort team af humoristiske, veluddannede og meget engagerede medarbejdere, der søger en ny
medarbejder der vil være med på holdet. Hos os får du et udfordrende job, hvor to arbejdsdage ikke er ens.
Du bliver en del af en spændende arbejdsplads, som vægter samarbejde og godt kollegaskab højt og hvor
der er fart over feltet, men hvor du skal kunne arbejde selvstændigt.
Vi tilbyder:
En 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.
Du bestemmer selv i hvilket tidsrum du vil arbejde:
•

Dagvagt: Fast med weekendvagt hver 2-3 uge

•

Aftenvagt: Fast turnus 5-2 med start mandag eller onsdag. Mødetid kl. 15.30 - 23.30

•

Nattevagt: Fast turnus 7-7 med start mandag. Mødetid kl. 23.00 - 07.00

Vi forventer af dig:
Du kan arbejde professionelt og rehabiliterende og ser livskvalitet som et nøgleord. Du er uddannet SSA,
SSH eller har en anden relevant sundhedsfaglig uddannelse, og ser det som en selvfølge at yde en god
service. Du har kørekort, har høj arbejdsmoral, er fleksibel og stabil. Du kan lide at have indflydelse på egen
opgaveløsning og kan håndtere mange bolde i luften. Du taler og skriver dansk. Det vil være en fordel, hvis
du har kendskab til KMD nexus.
Vi søger lige netop dig, der er fuld af arbejdsglæde og har lyst til nye udfordringer.
Yderligere oplysninger:
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stine Szymaszko på
tlf. nr. 2685 6676.
Løn- og ansættelsesvilkår er afhængig af uddannelse og erfaring.
Ved ansættelse skal ren straffeattest fremvises.
Ansøgning:
Send ansøgning til: s.szymaszko@dinprivatedoegnpleje.dk
Der vil løbende blive afholdt samtaler.

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.

