Er I Nordstjernens nye Social- og
sundhedsassistenter?
Her i løbet af foråret 2019 vil vi rigtig gerne omlægge vores normering
med flere faste timer, så vi er klar til at tage imod 2 nye kollegaer med
social- og sundhedsassistentuddannelse.
1 stilling med blandede vagter dag / aften og 1 stilling i fast aftenvagt.
Begge stillinger er på 30 timer med vagter hver anden weekend.
På Nordstjernen lægger vi stor vægt på beboernes gode hverdagsliv og medarbejdernes gode
arbejdsliv. Derfor betyder det meget for os, at nye kollegaer uanset stilling i huset:
Kan ser glæden … ved et tæt samarbejde med vores beboere og deres pårørende.
Kan arbejde med stor frihed under ansvar.
Er selvstændige, servicemindede og handlekraftige.
Kan se ”indsatsområderne” og holde sig engageret i sit arbejde.
Forstår at kombinere professionalisme med nærvær og engagement.
Er i overensstemmelse med vores fælles værdigrundlag.
Kan udvise fleksibilitet og ikke mindst har et godt og smittende humør.
Men også at vi sammen … bestræber os på, at vi alle kan opleve en spændende arbejdsplads
med udfordringer på både det faglige og personlige plan.
At vi sammen udfolder mulighederne for indflydelse på arbejdsdagens tilrettelæggelse.
Og at vi som kollegaer arbejder med høj faglighed og er engagerede, glade og imødekommende.
At vi sammen, medarbejdere og ledelse, kan skabe et varmt og nærværende miljø med tæt
kontakt til beboere og pårørende og gæster i huset.
Nordstjernen går en spændende tid i møde, da vi her i foråret 2019 begynder byggeri af en helt ny
fløj med nye 2-rums lejligheder til erstatning for vores nuværende 1-rums lejligheder. Vi er i den
heldige situation, at vi alle, personale og beboere, kan blive ”boende” i vores nuværende lokaler
indtil det nye står klar.
Vi håber, at du/I har mod og lyst til at være en del af dette spændende projekt, hvor vi skal sikre
og videreføre vores ånd og kultur i nye rammer.

Friplejehjemmet Nordstjernen er en Non profit, Selvejende Institution i Danske Diakonhjem.
Start 1. april 2019
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.
Vi tilbyder behandlingsforsikring
Ansøgningsfrist: Mandag den 18. februar 2019. Senest kl. 12.00.
Ansøgninger sendes med post eller pr. mail til: post@plejehjemmetnordstjernen.dk
Samtaler afholdes i løbet af uge 8 og 9
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:
Stedfortræder Anni Antonsen på tlf. 96 51 46 41 eller Forstander Bente Bay på tlf. 96 51 46 43.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Med venlig hilsen
Bente Bay

