Social- og sundhedsassistent i fast stilling.
- Blandede vagter dag/aften.
Da en af vores assistenter, efter mange år på Caspershus, har valgt at gå på efterløn, søger vi en social- og
sundhedsassistent til ansættelse pr. 1. oktober 2019. Stillingen er på 30,375 t/uge, i et fast 4 ugers rul.
Dagvagt hver 2. weekend og primært aftenvagt på hverdage.
Som social- og sundhedsassistent lægger vi vægt på at du har et stort menneskeligt overskud i forhold til
vores beboere og pårørende, og at du brænder for at gøre en forskel.
Endvidere at du.
-

Er fagligt velfunderet og bevidst om egne kompetencer og kan løse sygeplejeopgaver på både
grundlæggende og på komplekst niveau efter oplæring.
Brænder for at anvende dine faglige kompetencer i et hus hvor uddelegering og kontinuerlig
kompetenceudvikling er i høj sædet.
Kan arbejde selvstændigt, men samtidig bidrage positivt til samarbejdet på tværs af huset og på
tværs af faggrupper.

Uddybelse af stillingsindhold for SSA.
På Caspershus har vi et stærkt tværfagligt samarbejde. Vi lægger meget vægt på at dygtiggøre hinanden, så
vi er i stand til, på alle tider af døgnet, at løfte pleje- og sygeplejefaglige opgaver på et højt fagligt niveau, til
gavn for vores beboere.
Vi prioriterer SSA arbejdet højt. Vi tror på, at ansvar og udvikling inden for ens fagområde har stor betydning
for hvordan man trives i sit arbejde, og det er derfor vigtigt for os, at man får lov til at udfolde sig indenfor
ens kompetenceområde. Det betyder, at man som SSA på Caspershus får lov at anvende sin uddannelse, til
bl.a. at planlægge og udføre grundlæggende og komplekse sygeplejeopgaver i samarbejde med
sygeplejersker.

Faglig tilgang.
Vi arbejder med livsorienteret rehabilitering som plejefaglig tilgang og det ville have stor værdi om du, ved
ansøgning har læst herom på vores hjemmeside, www.caspershus.dk, hvor du også finder yderligere
oplysning om Caspershus generelt.
Skriftlig ansøgning sendes til adressen eller pr. mail til sygeplejefaglig leder Tanja Larsen (tl@caspershus.dk)
senest den 26. august 2019, til hvem du også er velkommen med spørgsmål til stillingen på tlf. 9842 4355.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 28. august.
__________________________________________________________________________________
Caspershus er en selvejende institution med egen bestyrelse som øverste myndighed og vi har
driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune for institutionens 60 pladser. Udover de 60 boliger, har vi
træningscenter for beboere og for borgere der er visiteret til ambulant træning.

