
 

 

 

 

2 SOSU-hjælpere eller assistenter søges til 32 t. stilling i dagvagt. 

 

 

 

Vi har fortsat tilgang af nye borgere, og søger derfor flere varme hænder til at hjælpe, så vi kan sikre, at 
de får den omsorg og kvalitet i plejen, som de har behov for. 
 
Den ene stilling er på Thyholm, og der vil være mulighed for at køre ud fra egen bopæl, hvis man bor i 
dette område. Begge stillinger er fortrinsvis i dagvagt, og arbejdstiden er på ca. 32 timer pr. uge, hvor 
du skal arbejde hver 2. weekend. Dermed har du adskillige dage fri i hverdagene. 
 

HVAD SØGER VI? 

Vi søger efter glade og udadvendte social- og sundhedshjælpere/assistenter. Du skal have lyst til at 
være med til at sikre høj kvalitet i plejen. Og have lyst til at være med til at planlægge aktiviteter og 
rehabiliterende tiltag i samarbejde med dine kollegaer.  

 

VI FORVENTER DU ER: 

• Fleksibel og er imødekommende ift. at samarbejde med kollegaer og ledelsen. 

• Stabil i din arbejdsindsats, så vi kan sikre stabilitet hos borgerne, som du skal hjælpe. 

• Har kendskab til NEXUS, og er fortrolig med elektronisk dokumentation, dog ikke et krav. 

• Har et faglig højt niveau, og ser en ære i at levere et godt stykke arbejde. 

• Kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt bevare overblikket i pressede situationer. 

• Kan arbejde igangsættende, motiverende og som kan bevare overblikket i pressede situationer. 

• En medspiller, som ser kollegaer og vores forskelligheder som en styrke. 

• Omsorgsfuld med hjertet på rette sted, og lysten til at gøre en forskel, er vigtig for dig. 

• Kan udvise omhu i forbindelse med medicinhåndtering. 

• Har lyst til samvær med ældre mennesker, og forstår at kommunikere anerkendende med 
respekt for borgere samt pårørende. 



LYDER DET SOM NOGET FOR DIG? 
Har du de kvalifikationer eller blot nogle af dem, og har lyst til at blive en del af Privathjælpen, så send 
os din ansøgning samt CV hurtigst muligt via vores jobformular på hjemmesiden. Vi afholder løbende 
samtaler. 
 
Har du spørgsmål til stillingerne, så kan du kontakte Anne Stubberup Højberg, tlf. 60233061. 

 

VI TILBYDER: 

At du kommer til at arbejde i en spændende dynamisk plejevirksomhed med ca. 60 dygtige kollegaer 
blandet i dagvagt, aftenvagt samt nattevagt. 
 
 
Du får en god løn, diverse personalegoder, anciennitet mv. forhandles individuelt. Vi er organiseret i KA 
Pleje, der har overenskomst med FOA.  
 
Hos os er der plads til humor i hverdagen, og vi tror på frihed under ansvar i stedet for kontrol.  
 
Privathjælpen er et privat hjemmeplejefirma, der siden 2003 har leveret visiteret personlig pleje, 
praktisk hjælp og uddelegerede sygeplejeydelser. Derudover har borgerne mulighed for at købe ekstra 
hjælp.  
 
Privathjælpen er pt. den eneste private leverandør i Struer Kommune, og har ca. 45% af alle visiterede 
ydelser. Vi har primært kun faglært personale ansat, da vi mener det sikrer højere kvalitet i den pleje og 
omsorg, som vi har ansvaret for at levere til borgerne.  

 


