
Bliv social- og sundhedshjælper elev på Caspershus. 

Som udgangspunkt søger vi en elev som har bestået grundforløb 2, og som kan starte på hovedforløb 

for SSH den 28. juni 2021. Har du ikke gennemført grundforløbet, men er den helt rette for os, har du 

dog fortsat mulighed for ansættelse hos os i et sammenhængende uddannelsesforløb. Stillingen er med 

mulighed for fastansættelse efter bestået uddannelse. 

Ansøgning sendes til Sygeplejefaglig leder Tanja H.S. Larsen på mail: tl@caspershus.dk, senest den 21. 

maj 2021. Løn og ansættelse følger overenskomsterne mellem FOA og Kommunernes Landsforening 

(KL). 

Vi søger dig som: 

- har lyst til yde pleje og omsorg for andre mennesker og som ønsker at bidrage til vores beboeres 

tryghed og livskvalitet. 

- har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor vi er afhængige af hinanden og alle bidrager 

positivt til fællesskabet og opgaveløsningen. 

Vi tilbyder: 

- Løn under uddannelse. 

- Et udviklende læringsmiljø med stor kompleksitet og variation i beboersammensætning. 

- Et uddannelsesforløb som gradvist klæder dig på til at kunne håndtere de fysiske, psykiske og 

sociale problemstillinger, som vores beboere er udfordret af. 

Uddannelsen: 

- Hovedforløbet tager 14 måneder og veksler mellem praktik og skole. 

- Din arbejdstid er 37 timer pr. uge når du er i praktik, når du er i skole, følger du det udleverede 

skema. 

- Skoleopholdet foregår enten i Hjørring eller i Aalborg. 

Om Caspershus: 

Din læring vil ske som deltager i et tæt tværfagligt samarbejde blandt alle institutionens faggrupper. 

Tilgangen er, at vi i udførelsen af de daglige opgaver er indbyrdes afhængige og laver fælles løsninger.

  

Vi arbejder ud fra en tilgang vi betegner som ”livsorienteret rehabilitering”. Heri ligger, blandt andet, at 

vi søger at møde det enkelte menneske med både faglighed og hjerte, så alle føler sig respekteret og 

værdsat, og oplever mulighed for at sætte egne ønsker på dagsordenen. For os er det vigtigt at 

signalere, at livet ikke holder op fordi man flytter i en plejebolig.  

 

Caspershus er en selvejende institution, og har driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune. Vi har 

60 boliger i 6 leve- bo miljøer, hvoraf ét afsnit (10 pladser) er skærmet afsnit for demente borgere, og to 

boliger er aflastnings/genoptrænings boliger.   Vi har fysio- og ergoterapeuter ansat som varetager 

træning hos beboere, samt ambulant træning jf. aftale med Frederikshavn Kommune.  

 

Læs mere om Caspershus – værdier og plejefaglige tilgange - på www.caspershus.dk, eller ring gerne til 

os. Spørg efter sygeplejefaglig leder Tanja Larsen eller institutionsleder Henning Clausen 

på tlf. 9842 4355. 
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