
Social- og sundhedshjælper til fast stilling i 

aftenvagt. 

 

Da én af vores medarbejdere har valgt at videreuddanne sig til SSA, har vi pr. 1. november 2020 en ledig 

stilling, som SSH i fast aftenvagt. Stillingen er med fast tilknytning til hus 1, samt med springervagter i hus 2. 

Begge huse er somatiske huse med 10 beboere i hvert hus. 

Stillingen består af fast aftenvagt mandag og tirsdag, samt hver anden weekend (fredag-lørdag og søndag) 

Stillingen er på 26,875 t/uge, men det vil være muligt at tilpasse normen efter individuelle ønsker. 

Som social- og sundhedshjælper lægger vi vægt på at du: 

- Har et stort menneskeligt overskud i forhold til vores beboere og pårørende 

- Kan arbejde selvstændigt, men samtidig bidrage positivt til samarbejdet på tværs af huset og på 

tværs af faggrupper. 

- Brænder for at gøre en forskel for ældre. 

- Kan se dig selv i Caspershus’ pleje syn og værdigrundlag. 

Til gengæld kan vi tilbyde: 

- En medarbejdergruppe med et stort fagligt og personligt engagement 

- En arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og hvor fleksibilitet for den enkelte vægtes højt 

- En arbejdsplads med synlig ledelse, hvor din mening er velkommen 

- En arbejdsplads hvor tryghed, omsorg, livskvalitet og respekt for den enkelte er centrale værdier. 

Vi arbejder med livsorienteret rehabilitering som plejefaglig tilgang og det ville have stor værdi om du, ved 

ansøgning, har læst herom på vores hjemmeside, 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 d. 28.09.2020 kl. 09.00. Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Tanja Larsen 

98424355. 

Løn efter gældende overenskomst mellem FOA og KL.  

 

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 borgere der er visiteret til ambulant træning. 
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