Akaciegården søger sygeplejersker til nyoprettet sygeplejeteam
Velkommen til en nyoprettet stilling som sygeplejerske med fokus på faglig kvalitet i hverdagen
Akaciegården er et selvejende plejehjem, beliggende på Frederiksberg, og 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, dertil kommer en aktivitets- og træningsenhed.
Der er tilknyttet 3 daglige ledere til plejen, og en tværgående sygeplejerske, 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 2 sygeplejersker til vores
nyoprettet team på tværs af huset. Du vil primært blive tilknyttet en eller to afdelinger, med en
overordnet rolle som faglig ansvar for sygeplejen til vores beboere i tæt samspil med afdelingsleder og
kolleger. Du vil referere til afdelingslederen for 5. sal.
Akaciegården er i rivende udvikling og vi arbejder målrettet med:
 At udføre sygepleje til borgere i komplekse og akutte forløb
 At skabe sammenhæng på tværs af afdelinger og udvikle det nære sundhedsvæsen og være
aktive i forhold til at samarbejde med både hospital, praktiserende læger og tværfaglige
samarbejdspartnere
 At prioritere en rehabiliterende tilgang med fokus på tidlig opsporing med inddragelse af
beboeren og pårørende
 At udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling via LEAN, audits, triagering og
tværfaglige møder
 At sikre livskvaliteten gennem individuelt tilpassede behov, herunder måltider, pleje og fokus
på træning og aktiviteter
 At deltage i fortsat implementering af omsorgssystem CURA
Om dig
Vi ønsker en høj grad af faglighed og udvikling, og for at kunne sikre varetagelsen af stadig flere
specialistopgaver er der behov for endnu flere sygeplejefaglige kompetencer.
Derfor bliver en af dine hovedopgaver at styrke den faglig refleksion og kvalitet i plejen ved supervision
og samarbejde med kolleger. Du kan lide at anvende din sygeplejefaglige viden i såvel grundlæggende
som kompleks sygepleje til den ældre borger. Og du har mod på at bidrage aktivt til at opbygge et
stærkt sygeplejeteam på Akaciegården. Vi har allerede ansat en kollega.

Vi søger nu to sygeplejerske kolleger, som:
 Ser det som naturlig opgave at gribe observationer fra praksis og i samarbejde iværksætte en
faglig udvikling til glæde for de ældre og medarbejderne
 Har lyst til at varetage grundlæggende og kompleks sygepleje hos beboeren hvor det medvirker
til at højne kvaliteten i plejen
 Brænder for at beboernes livskvalitet sættes i centrum og faglig udvikling af kerneopgaven
 Har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt
 Har erfaring med at løse de tiltagende komplekse syge – og sundhedsfaglige problemstillinger
 Der arbejdes med standarder i henhold til Frederiksberg Kommunes kvalitetsstand
 Du er proaktiv, idemager og nysgerrig. Du kan se nye løsninger og omsætte dem, så de giver
mening i praksis
 Deltager i udvikling, implementering og forbedring af arbejdsgange, retningslinjer og
dokumentationsredskaber – CURA
 Trives med at arbejde selvstændigt, men samtidig kan du arbejde i teamstruktur med stort
fagligt ansvar for at sikre at beboerne for den nødvendige pleje i dine afdelinger
 Du besidder gode pædagogiske- og samarbejdsevner og kan vejlede medarbejdere, beboere,
pårørende og andre relevante samarbejdspartnere
 Du har erfaring med medicinadministration- og håndtering
 Du må gerne have erfaring med pleje til borgere med demens sygdom
 At du er med til at uddanne sundhedsfagligt personale
Vi tilbyder:
 En spændende og anderledes arbejdsplads i konstant udvikling, hvor beboere, pårørende og
medarbejdere indgår i et respektfuldt partnerskab, hvor mottoet er: Alt kan lade sig gøre og
beboernes selvbestemmelse er i centrum!
 Mulighed for veltilrettelagt introduktion og gode udviklingsmuligheder
 Systematiske metoder til at sikre plejen, herunder LEAN og projekt I sikre hænder (triagering)
 Gode muligheder for indflydelse og at præge hverdagen og udvikling af plejen
 Mulighed for faglig supervision i sygeplejegruppen og faglig sparring med kollegaer,
ressourcepersoner og konsulenter
 Engagerede og kompetente kollegaer i alle aldre
 En synlig og tydelig ledelse med fokus på retning og på kerneopgaven
 Weekendvagt hver 6. uge og aftenvagter ca. 2-3 pr. måned efter aftale
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der skal foreligge en straffeattest ved
ansættelsen.
Stillingerne er til besættelse snarest muligt. Og vi inviterer til samtale løbende.
Ansøgningsfristen er d. 22.06 kl. 12
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Afdelingsleder 5 sal, Pia Andersen 22 70 15 88
Tværgående sygeplejerske, Hanne Kläning 22 84 61 00
Er du interesseret, så modtager vi gerne din ansøgning og CV på: piaan05@frederiksberg.dk

