
 
 
 
 
SOSU-hjælpere søges til Privathjælpen Holstebro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunne du tænke dig at være med til at opbygge og udvikle et privat plejefirma, hvor 
du får medindflydelse, og hvor du føler dig værdsat, så læs videre. 

Privathjælpen åbner en afdeling i Holstebro den 1. oktober, hvor vi er godkendt til at yde personlig 
pleje og praktisk hjælp. Vi søger SOSU-hjælpere, der brænder for at gøre en forskel, og som er 
fleksible ift. arbejdstider i starten af ansættelsen. Til gengæld vil du få en hverdag, hvor du vil få 
stor medindflydelse på din arbejdsdag og føle, at du er med til at gøre en forskel. 
 

VI HAR FØLGENDE ØNSKER TIL DINE KOMPETENCER: 

• En stilling på ca. 32 timer med mulighed for mere, afhængig af din fleksibilitet. 
• Omsorgsfuld med hjertet på rette sted, og lysten til at gøre en forskel. 
• Fleksibel og er imødekommende ift. at samarbejde med kollegaer. 
• 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, ikke et krav. 
• Går op i faglighed samt sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde. 
• Kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt bevare overblikket i pressede situationer. 
• 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 ovenstående som noget for dig, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt til: 
holstebro@privathjaelpen.dk. Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt Jannie, tlf. 51630810.  
 
Hos os er der plads til humor i hverdagen, og vi tror på frihed under ansvar i stedet for kontrol. Det er 
vigtigt for os, at du trives, og er glad for at komme på arbejde. 
 
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. 
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