Akaciegården søger faglig engageret afdelingsleder
Akaciegården er et selvejende plejehjem, beliggende på Frederiksberg. Vi har en aftale om
driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi er et plejehjem, der har eksisteret i 43 år, og
som har til huse i en flot nybygget ejendom fra d. 1 maj 2016. Huset består af 95 lejligheder fordelt
på 5 etager/5 afdelinger med 19 beboere pr. etage, dertil kommer en aktivitets- og træningsenhed.
Der er tilknyttet 3 daglige ledere til plejen, og en daglig leder af aktivitets- og træningsenheden, som
refererer til centerchefen.
Om os
Vores vision er skabelse af høj livskvalitet for vores beboere og høj faglig stolthed.
Vores fælles indstilling og mål er, at ”intet er umuligt”.
Akaciegården skal være et moderne, aktivt og trygt sted at bo, og en attraktiv arbejdsplads, hvor
flere generationer mødes.
Akaciegården arbejder ud fra en mission, der handler om at skabe mest mulig kvalitet og tid til vores
beboere. Vi er et plejehjem, hvor LEAN som metode har, og fortsat er med til effektivisere alt det,
som ikke handler om beboeren. Vi er et plejehjem med høje faglige ambitioner, og i fuld gang med
at udvikle og kvalitetssikre vores sygepleje og organisation med ansættelse af sygeplejersker og
assistenter med lyst til at tage et fagligt medansvar for vores beboere og kolleger.
Vi søger nu en nytænkende og engageret afdelingsleder til 3 og 4 sal, som har lyst til at deltage i
vores faglige videreudvikling. Du bliver leder for to afdelinger med en personalegruppe på ca. 25
personer. Det er en gruppe af stabile og erfarne medarbejdere, der brænder for plejen af vores
beboere. Personalet ønsker en leder de kan sparre med, og som aktivt kan gå foran, og har lyst til
at bidrage til skabelse af et godt arbejdsmiljø. Du bliver desuden en del af et ledelsesteam, hvor du
får mulighed for tværfaglige, og ledelsesmæssige drøftelser og medindflydelse på de forandringer
og aktiviteter vi sætter i gang.
Vi lægger vægt på du har en bred faglig viden indenfor plejeområdet, og at du brænder for at
engagere, inspirere og videreudvikle dine medarbejdere og kolleger til glæde for vores beboere.
Du skal have mod på at sætte rammen, også ved forvaltning af vagtplan og håndtering af økonomi.
Akaciegården er et sted, hvor vi værdsætter både selvstændighed, og evne til at tænke fællesskab
og helhed for vores beboere, pårørende og hinanden, og dermed skabe en udvikling og nytænkning,
som giver beboerne det bedste liv på et plejehjem, og medarbejderne en attraktiv arbejdsplads.
Det er vigtigt for os, at du fortsat kan udvikle dig både personligt og fagligt, og derfor støtter vi også
kompetenceudvikling og efteruddannelse, der kan være med til at udvikle dig i din hverdag.
Om dig
 Du er uddannet sygeplejerske
 Du må gerne have erfaring fra primærsektoren og trives med pleje til ældre
 Du har et solidt sygeplejefagligt grundlag
 Du brænder for udvikling af sygepleje til beboerne














Du har fokus på ledelse af kerneopgaven
Du kan motivere og sætte retning for dine medarbejdere
Du har mod på at deltage visionært i udvikling af vores organisation
Du er med til at tænke i helheder for alle på Akaciegården
Du er i dialog med beboerne, pårørende og dine medarbejdere, så I sammen skaber den
bedste hverdag for beboerne
Evne og vilje til samarbejde
Medvirke til et positivt arbejdsmiljø
Være fleksibel indstillet i løsningen af opgaver i gruppen
Lyttende og anerkendende tilgang
Du har interesse i vagtplanlægning
Forstår at forvalte ressourcer og økonomi ift. budgetaftale
Du understøtter og leder systematiske metoder til at sikre plejen, som vores LEAN og
projekt I sikre hænder (triagering)

Er du interesseret, så modtager vi gerne din ansøgning og CV på akaciegarden@frederiksberg.dk
Ansøgningsfristen er 29.06.2018. Samtalerne vil blive planlagt i uge 27.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Centerleder Charlotte Urhammer 36197727

