
 
 
Vi søger flere afløsere samt medarbejdere til fast weekendvagt  
 
Din Private Døgnpleje er en privat leverandør af hjemmehjælp, som søger medarbejdere til weekendvagter 
og som afløser. 
 
Vi søger kolleger, der sætter borgerne i centrum i arbejdet. Hvis du samtidig er empatisk, ansvarlig og 
løsningsorienteret, så er du måske vores nye kollega. 
 
Vi leverer støtte til borgerne ud fra de ydelser, borgerne er bevilget og ud fra de respektive kommuners 
kvalitetsstandarder. Afhængig af dine kompetencer vil du komme til at levere praktisk hjælp, personlig 
pleje og evt. delegerede sygeplejeydelser til borgere i eget hjem. 
 
Vi forventer, at du:  
 

• Uddannet social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, pædagog, sygehjælper eller 
har erfaring med hjemmeplejen eller lignende 

• Er fleksibel og kan arbejde fast hver anden eller tredje weekend i et fast rul 

• Sætter pris på at bruge din faglighed og erfaring 

• Du er ansvarlig og en god kollega 

• Er stolt af dit arbejde og gør en indsats for, at borgeren får god hjælp, hver eneste gang du 
kommer 

• Arbejder rehabiliterende, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med fokus på borgeren 

• Taler, skriver og forstår dansk 

• Gerne har erfaring med omsorgssystemet Nexus 

• Er rutineret i at dokumentere dit arbejde og dine observationer 

• Har dansk kørekort 
 
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. Vi tilbyder 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 "Weekendvagt". 

                    Din Private Døgnpleje  
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