Akaciegården søger socialsocial- og sundhedsassistenter med høj faglighed til fast aftenvagt
Akaciegården søger erfarne social- og sundhedsassistenter som har mod på at tage ansvar, til
ansættelse snarest muligt.
Vi tilbyder:
Social- og sundhedsassistenter fortrinsvis til aftenvagt, med mulighed for enkelte dagvagter.
Stillingen er på 27 timer med weekendvagt hver 2 weekend.
Akaciegården er en selvejende institution i Frederiksberg Kommune. Vi er et plejehjem, der har
eksisteret i 43 år, og som har til huse i en flot nybygget ejendom. Huset består af 95 lejligheder
fordelt på 5 etager og 3 afdelinger, en aktivitets/træningsenhed, en serviceafdeling og en café.
Der er tilknyttet 3 daglige ledere til plejen, en tværgående sygeplejerske, en daglig leder af
aktivitets- og træningsenheden og en serviceleder, som alle refererer til centerchefen.
Vores vision er sikring af høj livskvalitet for beboerne, herunder at skabe et trygt og værdigt
hverdagsliv i dialog med vores beboere. Udgangspunktet er en fælles forståelse af kerneopgaven,
hvor ”intet er umuligt”.
Akaciegården skal være et moderne, aktivt og trygt sted at bo, og en attraktiv arbejdsplads og et
sted hvor flere generationer mødes.
Akaciegården er et plejehjem med høje faglige ambitioner, og vi er i fuld gang med at udvikle og
kvalitetssikre vores sygepleje og organisation blandet andet gennem anvendelse af metoder som
LEAN og triagering, og ansættelse af sygeplejersker og assistenter med lyst til at tage et fagligt
medansvar for vores beboere og kolleger.
Vi ønsker en fælles forståelse af kerneopgaven, herunder en høj grad af faglighed og kontinuerlig
udvikling. For at kunne sikre varetagelsen af stadig flere sygeplejeopgaver er der behov for endnu
flere dygtige social og sundhedsassistenter.
Du bliver ansat i et team med 1 social- og sundhedshjælper. Der er en ansvarshavende
sygeplejerske i fast rul. Der søges i det andet rul.
Kvalifikationer og kompetencer:
• Du trives med helhedspleje, og du vil tage ansvar for at sikre at beboerne oplever høj og
ensartet kvalitet i plejen
• Du besidder en høj arbejdsmoral, er fleksibel og ansvarsbevidst
• Du deltager i udvikling, implementering og forbedring af arbejdsgange, retningslinjer og
dokumentationsredskaber, herunder CURA og Fællessprog lll
• Du ser muligheder i at arbejde på tværs af husets tre afdelinger
• Du kan se dig selv ind i vores vision om at skabe et trygt og værdigt hverdagsliv i dialog
med vores beboere

Derudover værdsættes følgende personlige kompetencer:
•
•
•
•
•

Du finder det naturligt at skabe gode relationer til kollegaer, beboere og pårørende
Du trives i varierende arbejdstempo og kan planlægge og strukturere dit arbejde
Du er humoristisk med glimt i øjet og ansvarlig for, at vi i fællesskab skaber god energi og
stemning
Du har erfaring med medicinhåndteringen
Du kan være med til at uddanne sundhedsfagligt personale

Akaciegården er en spændende og anderledes arbejdsplads i konstant udvikling, hvor beboere,
pårørende og medarbejdere indgår i et respektfuldt partnerskab. Vi fokuserer på det ansvar vi
hver især har i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø hvor vi trives i arbejdet, når vi lykkes med
kerneopgaven. Det er vigtigt for os, at du fortsat vil udvikle dig både personligt og fagligt, og
derfor støtter vi også såvel kompetenceudvikling som efteruddannelse, der kan være med til at
udvikle dig i din hverdag.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der skal foreligge en straffeattest
ved ansættelsen.
Er du interesseret, så modtager vi gerne din ansøgning og CV på akaciegarden@frederiksberg.dk
Stillingerne er til besættelse snarest muligt. Og vi inviterer til samtale løbende.
Har du yderligere spørgsmål så kontakt: Afdelingsleder, Ulla Lindegaard Hjorth 22 70 16 11

