
Sygeplejefaglig leder  
til Caspershus.   
 

 

 

Vores sygeplejefaglige leder siden 1996 har valgt at gå på efterløn, og vi søger derfor en 

sygeplejerske som på sin egen måde kan være medskaber på Caspershus som et godt sted at 

arbejde, og et godt sted at bo. Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse den 1. august 2018. 

Vi søger en sygeplejerske med erfaring fra ældreområdet, med ledelseserfaring, og gerne med 

relevant efteruddannelse. Det er helt essentielt for os, at du er en person som vil ældreområdet, og 

ser det som vigtigt. Ligeledes er det væsentligt, at du er en person med lyst til at rumme en stor 

medarbejdergruppe (omkring 70 medarbejdere) både menneskeligt og fagligt, og stå i spidsen for 

at der er struktur og faglig retning på deres indsats.  

Gennem medlemskab af ledergruppen (institutionsleder og ledende terapeut) er du med til at 

forme Caspershus’ udtryk som institution, og sætte de overordnede etiske og faglige retningslinjer 

såvel internt på institutionen som eksternt i forhold til samarbejdsrelationer. 

Du skal kunne stå bag, og arbejde for opfyldelse af institutionens udtrykte værdier, jf. beskrivelse på 

vores hjemmeside. Vi tilbyder en arbejdsplads hvor du får et stort råderum, hvor du sammen med 

vores to afdelingssygeplejersker kan udfolde sygeplejefaglige tiltag, og hvor du ledelsesmæssigt vil 

kunne sætte dit eget aftryk. Vi beskriver vores arbejdsplads som fagligt og etisk fokuseret, med en 

afslappet og god atmosfære.  

Lønmæssigt er stillingen klassificeret med grundløn L12 (lederoverenskomsten mellem KL og dansk 

sygeplejeråd mfl.). Ansøgning, bilagt relevante papirer, bedes fremsendt på mail til institutionsleder 

Henning Clausen, info@caspershus.dk eller i brev til nedenstående adresse, senest den 14. maj 

2018.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 21. Ansøgere skal være bestemt på mulig udfyldelse af 

Garuda kompetenceprofil v/Co-learning, Frederikshavn.  Værdier, jobanalyse/kompetenceprofil mm 

finder du på vores hjemmeside www.caspershus.dk under job. Kontakt gerne institutionsleder 

Henning Clausen på tlf. 9842 4355 med spørgsmål til stillingen. 

 
Caspershus, Caspersvej 7, 9900 Frederikshavn, er en selvejende institution tilknyttet Samvirkende Menighedsplejer som 

udpeger bestyrelsen. Stedet er med 6 bo afsnit, (fra 2005), i alt 60 beboere, hvor et afsnit er skærmet for borgere med 

demens, og to pladser er genoptræningspladser til midlertidige ophold. Caspershus har træningscenter med 

varmtvandsbassin, med ansatte terapeuter og hjælpepersonale, som varetager træning mm. for beboere på 

Caspershus, samt ambulant træning for borgere visiteret af kommunen Vi har driftsoverenskomst med Frederikshavn 

Kommune som har visitationsretten til plejeboliger og til træning. 
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