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BROVST FRIPLEJEHJEM 

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER/SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT 

Vi øger normering om aftenen, hvorfor vi søger en ny kollega, der ønsker at arbejde 26,25 timer i 

fast aftenvagt (7 vagter på 14 dage). 

Vi er et Friplejehjem med 30 beboere, hvor vi prioriterer den enkelte beboers velvære meget højt. 

Vi søger derfor en medarbejder, der vil bidrage til at skabe livskvalitet for vore beboere, dette 

gøres ved at levere en helhedsorienteret indsats, hvor der fokuseres på såvel pleje som omsorg og 

aktiviteter tilpasset den enkelte beboers ønsker og behov, så beboerne kan opretholde et godt 

hverdagsliv. 

Vi forventer at du: 

• Er uddannet social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent, gerne med erfaring 

fra ældreområdet, ligesom vi forventer at du har naturlig interesse for mennesker, og kan 

lide at arbejde med ældre borgere. 

• Er god til at samarbejde med forskellige faggrupper, samt de mange frivillige der hver dag 

færdes på plejehjemmet og deltager aktivt i at skabe aktivitet for vore beboere. 

• Er udadvendt, villig til at hjælpe og omstillingsparat. 

• Er interesseret i at arbejde på en udviklingsorienteret arbejdsplads, tager initiativ, og 

bidrager til fortsat udvikling af Brovst Friplejehjem. 

• Møder andre mennesker med tillid og åbenhed. 

• Ud fra din faglige viden og kompetencer kan skabe og holde overblik over vagtens 

opgaver. 

• Mundligt og skriftligt kan formidle viden, observationer og tiltag til dine 

samarbejdspartnere på fagligt højt niveau.  

Arbejdsopgaver: 

• Fast aftenvagt, samt weekendvagt hver anden uge. 

• Pleje og praktisk bistand med udgangspunkt i beboernes egne ressourcer.  

• Arbejde med rehabilitering og tidlig opsporing af potentielle sygdomsproblematikker. 

• Indgå i et tværfagligt team med pædagog, ergoterapeut og sygeplejerske, hvor opgaven 

er, at du som SSH/SSA skal komme med din faglighed i et reflekterende miljø. 

• Holde dig opdateret på dine faglige kompetencer.  

 

Øvrige oplysninger: 

• Du bliver ansat i henhold til overenskomst med KL.  

• Du bliver ansat på gennemsnitlig 26,25 timer pr. uge.  

• Stillingerne ønskes besat pr. 1. september – eller efter aftale. 

Mener du, at dette kunne være et spændende job, er du velkommen til at kontakte 

Plejehjemsleder Svend Erik Hauerslev, tlf. 72625718 / 30483314. 

Ansøgning kan sendes til leder@brovstfriplejehjem.dk eller Brovst Friplejehjem, Stationsvej 18, 

9460 Brovst. 

Ansøgningsfrist er den 1. juli 2018. 

Samtaler afholdes i juli måned – efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 
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