Social- og sundhedsassistent søges til Søvangsgården
Vi tilbyder nu en rigtig dejlig stilling på 35 timer pr. uge som social- og sundhedsassistent.
Hverdagen i gruppen er velorganiseret og vi værdsætter den enkeltes kompetencer og dygtighed
højt. Som social- og sundhedsassistent på Søvangsgården får du lov at bruge og udvikle alle dine
kompetencer og vi har tillid til, at du som assistent besidder de nødvendige sygeplejefaglige
kompetencer til at sikre et højt fagligt niveau for pleje og behandling af beboerne samt
dokumentationen af denne.
Stillingen er til ansættelse pr. 1.12.21 eller efter aftale.
Dine nye kolleger ønsker sig en person, som er ordentlig, imødekommende, fagligt dygtig og gerne
med interesse for at lave aktiviteter med beboerne. Gruppen, som du bliver en del af, beskriver sig
selv som hjælpsomme med godt samarbejde. De har en god teamånd og humor, glæde og grin er
en del af hverdagen.
Søvangsgården er kendetegnet ved, at vi har en høj faglighed og handler på udfordringer og
opgaver efterhånden, som de opstår. Til daglig arbejder vi med dokumentation i CURA og hvis du
ikke kender systemet i forvejen, så sørger vi for den fornødne oplæring.
I hverdagen har vi en god normering med fire fastansatte medarbejdere (to social- og sundhedsassistenter og to -hjælpere) til 14 beboere pr. gruppe organiseret under en afsnitsleder, som har
ansvaret for to bo-grupper. Der vil indgå weekend- og helligdagsarbejde hver 3. weekend, hvor der
vil være tre personer på arbejdet til 14 beboere.
Søvangsgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune og
fremstår som et moderne plejecenter, der bygger på solide værdier og traditioner. Der er 91 boliger,
opdelt i 4 afsnit med 2 bo-grupper i hver. Derudover er der et afsnit med daghjem, træning og
aktiviteter. Vi har eget produktionskøkken, rengøring og teknisk afdeling.
Du er velkommen til at ringe til afsnitsleder Dorthe Carstensen på tlf. 36 34 08 23, for yderligere
information eller du kan besøge os på vores hjemmeside www.sovangsgaarden.dk.
Ansøgning med CV sendes til Lise Rasmussen på mail forstander@sovangsgaarden.dk.
Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, som de modtages.

