Sandfeldgården
Sygeplejerske søges til Sandfeldgården, Kibæk
Vi søger en kollega, der med sine faglige og personlige kvalifikationer vil være med til at styrke og
videreudvikle vores plejecenter til gavn for beboere og medarbejdere.
Om os:
Vi har 31 plejeboliger og 2 akutstuer.
Der er ansat sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere i plejen.
Vi er et ambitiøst hus præget af høj faglighed hvor kompetenceudvikling prioriteres højt.
De mange gode resultater skabes til daglig af fagligt bevidste, dygtige og engagerede medarbejdere, der
i samarbejde med beboere, pårørende og frivillige yder en kæmpe indsats.
Som medarbejder på Sandfeldgården skal du hjælpe med at:
 Den enkelte beboer oplever livskvalitet
 Beboeren får opfyldt de grundlæggende fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov.
 Rammerne og omgivelserne støtter op omkring beboeren, så funktionerne bevares og måske
endda styrkes
Som en del af det tværfaglige team indgår du i alt arbejde omkring beboerne, og vi forventer, at du med
din faglighed og dine kompetencer bidrager med dit perspektiv på beboerne, og virker som inspirator.
Vi forventer at du:
 Er sygeplejerske
 Deler værdigrundlag med Danske Diakonhjem
 Er faglig dygtig og glad for at arbejde med ældre mennesker
 Har erfaring med pleje og behandling af beboere med demensdiagnoser. Gerne med kendskab til
personcentreret omsorg, validering og low arousal
 Er mødestabil
 Er god til at aflæse og imødekomme andre menneskers behov og følelser
 Evner at skabe ro og tryghed omkring dig
 Er åben, ærlig og har humoristisk sans
 Sætter pris på at arbejde tværfagligt og kan bidrage positivt til samarbejdet
 Er faglig nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig
Vi kan tilbyde dig:
 Et godt arbejdsmiljø med en høj grad af social kapital, hvor alle tager ansvar
 Selvstyrende teams
 Fleksibel arbejdsplan. Du planlægger selv, i samarbejde med dine kolleger, din arbejdsplan
 Timeantal efter eget ønske
Tiltrædelse hurtigst mulig.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgninger bliver behandlet løbende.
Ønskes yderligere oplysninger kontakt afdelingssygeplejerske Jette Bang Jensen eller forstander Lilian
Vium, 97 19 14 11.

