
Social- og sundhedshjælper   
til fast aftenvagt 

i skærmet afsnit for borgere med demens.  

 

 

Vi er på Caspershus i gang med at tilpasse vores dækning i aftenvagten så den på bedst mulig måde 

matcher de plejemæssige opgaver.  

Vi søger en social- og sundhedshjælper med tiltrædelse den 1. juli, eller efter aftale. 

Stillingen er på 31,875 timer/uge, i et meget velfungerende skærmet afsnit for demente borgere.  

Løn efter gældende overenskomst mellem FOA og KL. 

Overordnet håber vi, at du har et hjerte for de borgere vi er her for, at du er en holdspiller, og at du 

sætter din faglighed højt.  Særligt for denne stilling er det vigtigt, at du har interesse for demens-

området, at du udviser et menneskeligt overskud, således at du med din adfærd bidrager til at skabe en 

dagligdag hvor beboerne kan opleve nærvær, overskuelighed og genkendelighed.  

Har du lyst til uddybning er du velkommen til at ringe og få en snak med en af vores 

tillidsrepræsentanter. Tlf. 98424355 Spørg efter TR. Tina Holst, AMR Tanja Andersen eller Lena Wiis. 

Hvad kunne tale for at vælge at søge en stilling hos os? 

- Vi kører med faste rulleplaner for 4 uger så du kender dine vagter.  

- Du vil opleve en arbejdsplads hvor vi tager hånd om hinanden og har fokus på arbejdsmiljø og 

trivsel for den enkelte, og for helheden. 

- Du vil opleve en stærk tværfaglighed, pleje, sygepleje og terapeuter imellem. 

- Ledelse og medarbejdere imellem har vi en rummelig, fri, og imødekommende omgangstone. 

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

ved ansøgning har læst herom på vores hjemmeside. Her finder du også yderligere oplysning om 

Caspershus generelt. (www.caspershus.dk)  

Skriftlig ansøgning sendes til, eller afleveres på, adressen eller pr. mail til sygeplejefaglig leder Tanja 

Larsen (tl@caspershus.dk) frem til og med den d. 22. maj 2022.  Du er også velkommen til at kontakte 

Tanja Larsen på tlf. 98424355. 

 

____________________________________________________________________________________

Caspershus er en selvejende institution med en bestyrelse som øverste myndighed, og vi har 

driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune for institutionens 60 pladser, heraf 10 pladser i 

skærmet afsnit for borgere med demens.  Udover de 60 boliger, har vi træningscenter for beboere og for 

borgere der er visiteret til ambulant træning. 
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