Akaciegården søger social- og sundhedsassistenter med høj faglighed
Akaciegården søger social- og sundhedsassistent som har mod på at tage ansvar, til ansættelse pr.
1. oktober 2020 eller snarest muligt.
Vi søger
 En social- og sundhedsassistent fortrinsvis til dagvagt, med mulighed for enkelte
aftenvagter. Stillingen er på 35 timer/ uge med weekendvagt hver 3 weekend.
Kvalifikationer og kompetencer:
 Du trives med helhedspleje, og du vil tage ansvar for at sikre at beboerne oplever høj og
ensartet kvalitet i plejen
 Ansvar for et selvstændigt arbejdsområde som for eksempel forflytningsvejleder eller
praktikvejleder
 Du besidder en høj arbejdsmoral, er fleksibel og ansvarsbevidst
 Du deltager i udvikling, implementering og forbedring af arbejdsgange, retningslinjer og
dokumentationsredskaber, herunder CURA og Fælles Sprog III.
 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 medicinhåndtering
 Du kan være med til at uddanne sundhedsfagligt personale
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 et køkken.
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.

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.
Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020 eller snarest muligt. Vi inviterer til samtaler løbende.
Har du yderligere spørgsmål så kontakt: Driftsleder Marianne Lyth på 22 70 15 65.

