
 
 
 
SOSU-assistent til Privathjælpen Holstebro søges. 
Vi søger en social- & sundhedsassistent, der primært har lyst til at arbejde om aftenen, dog er der 
mulighed for at stillingen kan indebære skiftende dag- og aftenvagter, hvis det foretrækkes.  
 
HVAD SØGER VI? 
Vi søger efter en positiv og udadvendt social- og sundhedsassistent, der er fleksibel og trives med at 
arbejde selvstændigt. Du skal være med til at sikre vores kvalitet, og have lyst til at være med til at 
udvikle virksomheden til fortsat at være et attraktivt plejefirma for både personale og borgere.  
 
VI FORVENTER DU ER: 

• Fleksibel og imødekommende over for dine kollegaer og vores borgere. 
• Mødestabil og engageret i at levere høj kvalitet i dit arbejde. 
• Er nysgerrig og reflekterende ift. dit arbejde og det du observerer hos borgerne. 
• Har kendskab til NEXUS, og er fortrolig med elektronisk dokumentation, dog ikke et krav. 
• Kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt bevare overblikket i pressede situationer. 
• Interesse i at lære noget om planlægning, så du kan varetage disse opgaver ifm. ferier. 
• Empatisk og omsorgsfuld, og har lysten til at gøre en forskel. 
• 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. 
• Erfaring med at køre i udekørende pleje. 

 
VI TILBYDER: 
At du kommer til at arbejde i et privat plejefirma, hvor vi er 14 fleksible medarbejdere, der hjælper 
hinanden. Der er en flad ledelsesstruktur, hvor der lyttes til personalets behov og ønsker, for at sikre 
god trivsel i virksomheden. Vi har en vision om at blive borgernes foretrukne valg, når de skal vælge 
plejefirma, hvilket kræver, at medarbejderne altid opfører sig servicemindet og professionelt. 
 
Du får en god løn, diverse personalegoder, anciennitet mv. forhandles individuelt. Vi er organiseret i KA 
Pleje, der har overenskomst med FOA.  
 
Vi samarbejder med Privathjælpen i Struer omkring nogle opgaver, og der er mulighed for at netværke 
og samarbejde med andre SOSU-assistenter samt sygeplejersker. 
 
Hos os er der plads til humor i hverdagen, og vi tror på frihed under ansvar i stedet for kontrol.  
 
 
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 i 
Holstebro, så send os din ansøgning samt CV hurtigst muligt pr. mail: jannie@privathjaelpen.dk.  
 
Har du spørgsmål til stillingerne, så kan du kontakte Jannie L. Gade, tlf. 61979710. 
 

 


