Selvejende plejecenter på Frederiksberg søger assistenter med høj faglighed!!!

Akaciegården søger assistenter, til ansættelse 1 august eller snarest muligt:
Assistenter fortrinsvis til dagvagt, med mulighed for enkelte aftenvagter. Stillingen er på 32 timer
med weekendvagt hver 3 weekend.
Assistenter fortrinsvis til aftenvagt, med mulighed for enkelte dagvagter. Stillingen er på 28 timer
med weekendvagt hver 2 weekend.
Akaciegården er genåbnet i et nybygget hus i 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 daglig leder af aktivitets- og træningsenheden, som refererer til
centerchefen.
Vores vision er, at Akaciegården skal være et moderne, aktivt og trygt sted at bo og en attraktiv
arbejdsplads, hvor flere generationer mødes.
Vi er en ressourcestærk gruppe, der vægter en fælles forståelse af kerneopgaven, herunder et
kærligt menneskesyn, der går hånd i hånd med et højt fagligt niveau og kontinuerlig udvikling.
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
beboerne og pårørende
At medvirke til at udvikle sygeplejen gennem systematisk kvalitetsudvikling via LEAN,
audits, triagering og tværfaglige møder
At medvirker til at sikre livskvaliteten gennem individuelt tilpassede behov, herunder
måltider, pleje og fokus på træning og aktiviteter
At implementere fællessprog lll, samt nyt omsorgssystem CURA

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 social- og sundhedsassistenter.
Vi forventer:
 Du 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
 Du har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.









Du har erfaring med at løse de tiltagende komplekse syge – og sundhedsfaglige
problemstillinger. Der arbejdes med standarder i henhold til Frederiksberg Kommunes
kvalitetsstandard.
Du er proaktiv, idemager og nysgerrig. Du kan se nye løsninger og omsætte dem, så de giver
mening i praksis
Du besidder en høj arbejdsmoral, er fleksibel og ansvarsbevidst.
Du kan prioritere, holde hovedet koldt i pressede situationer og bevare roen og overblikket.
Du besidder gode samarbejdsevner og kan vejlede beboere, pårørende og andre relevante
samarbejdspartnere
Du har erfaring med medicinadministration- og håndtering og gerne med CURA
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 triagering
 Gode muligheder for indflydelse og at præge hverdagen og udvikling af plejen
 Mulighed for 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
 En mulighed for løbende uddannelse/kurser, ex indenfor demens
Vi ønsker social- og sundhedsassistenter med solide sygeplejefaglige kompetencer, viden og
erfaring indenfor ældreområdet, som har overblik, pædagogisk sans og en rolig udstråling.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der skal foreligge en straffeattest
ved ansættelsen.
Stillingerne er til besættelse snarest muligt, og der indkaldes til samtale løbende.
Du kan læse mere om os på hjemmesiden www.akaciegaarden.dk
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte:
Afdelingsleder Pia Andersen 22 70 15 88
Tværgående sygeplejerske Hanne Kläning 22 84 61 00
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du kan sende på akaciegarden@frederiksberg.dk

