Akaciegården søger en basis sygeplejerske til dagvagt. Stillingen er på 34-37 timer med
weekendvagt hver3 weekend.
Ligeledes søges en basis aftenvagt på 27 timer med weekend hver 2 weekend.
Akaciegården er en selvejende ældreinstitution med driftoverenskomst med Frederiksberg
Kommune.
Vi er et helt nybygget hus med gode lyse rum for vores beboere.
Akaciegården består af 95 plejeboliger fordelt på 3 afdelinger. Vi ønsker at udvikle det nære
sundhedsvæsen og være aktive i forhold til at samarbejde med både hospital, praktiserende læger
og tværfaglige samarbejdspartnere.
Vores vision er Akaciegården er stedet hvor generationer mødes. Her bevares livskvalitet igennem
individuelle tilpassede måltider, aktiviteter, pleje og et bredt udvalg af services.
Vores arbejdsmetode er LEAN, for at skabe mere værdi for vores beboere og vi arbejder ud fra den
rehabiliterende tankegang. Vi vægter fællesskab, genside forståelse og nærhed. Vi har en del
frivillige og om aftenen er der måltidsvenner.
Akaciegården er en innovativ arbejdsplads. Der arbejdes rehabiliterende med beboerne for at skabe
størst mulig livskvalitet.
Vi forventer:
 Du kan planlægge sygeplejen og aktiviteter for beboerne i samarbejde med din/dine
kollegaer.
 Du har gode kommunikative evner, både den mundtlig som den skriftlig dokumentation. Vi
anvender dokumentationsredskabet Care, men overgår i maj 2018 til CURA.
 Du har en bred klinisk kompetence til at løse de tiltagende komplekse syge – og
sundhedsfaglige problemstillinger i henhold til Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard.
 Du er i stand til at være opsøgende, nysgerrig og være med til at implementere viden.
 Du besidder en høj arbejdsmoral, er fleksibel og pligtopfyldende. Du skal kunne holde
hovedet koldt i pressede situationer og bevare roen og overblikket.
 Du er rollemodel og har en anerkendende og støttende tilgang til vores beboere, pårørende,
opgaverne og dine kollegaer.
 Du har erfaring med medicinhåndteringen.
 At du er med til at uddanne sundhedsfagligt personale
Vi tilbyder:
 En spændende arbejdsplads
 Mulighed for videreudvikling
 At arbejde med LEAN
Vi søger en sygeplejerske med solide sygeplejefaglige kompetencer, viden og erfaring indenfor
ældreområdet, en som har overblik, pædagogisk sans og en rolig udstråling.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads på et plejehjem i konstant udvikling, hvor beboere,
pårørende og medarbejdere indgår i et respektfuldt partnerskab, hvor mottoet er: Alt kan lade sig
gøre.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der skal foreligge en straffeattest
ved ansættelsen.
Stillingerne er til besættelse snarest muligt.
Ansøgningsfrist d. 30 november.
Du kan læse mere om os på hjemmesiden akaciegaarden.dk
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Afdelingsleder Inga Smidstrup 22 70 16 11. insm01@frederiksberg.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning

