Akaciegården søger fagligt engageret ergoterapeut
- fast stilling 30 timer
Akaciegården søger ergoterapeut, til ansættelse snarest muligt til dagvagt. Du skal arbejde fortrinsvis i dagvagter,
men der kan forekomme enkelte aften og eller weekend.
Stillingen er på 30 timer.
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 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 forberede implementering af fællessprog lll, samt nyt omsorgssystem CURA

Vi ønsker en høj grad af faglighed og udvikling.
Vi forventer af dig:









At du har lyst til at træne og behandle beboerne i deres bolig eller i terapien.
At du har kendskab til hjælpemidler, og ansvar for at ansøge og returnere hjælpemidler gennem
Frederiksberg Kommunes hjælpemiddelcenter.
At du deltager aktivt i tværfaglige konferencer
At du har kendskab til COPM – som et redskab til vurdering af beboernes funktionsniveau.
At du kan være primus motor på hverdagsrehabilitering.
At du har erfaring med at arbejde med dysfagi, gerne suppleret med et FOTT kursus.
At du brænder for holdtræning, herunder en kreativ tilgang til hvad holdtræning kan indeholde.
At du har flair for IT - Frederiksberg kommune har valgt at implementere CURA.

Har du lyst til, at blive en del af et team med kompetente kollegaer, skal du sende din ansøgning samt relevant
dokumentation til Plejehjemmet Akaciegården, Betty Nansens Alle 2a, 2000 Frederiksberg.

Ved ansættelse på Akaciegården kræves, at der fremvises almindelig straffeattest.
Yderligere oplysning fås ved henvendelse til:
Halil Baldan
Tlf. 22 70 15 81
Email: Haba04@frederiksberg.dk
Ansøgningsfrist 25 juni 2018
Stillingen er på 30 timer med ansættelsesdato dato snarest muligt.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Vi glæder os til at høre fra dig.

