Sclerosehospitalet i Haslev søger
sygeplejerske eller social og sundhedsassistent
i fast aftenvagtsstilling
Da vi igen, som en del af genåbningen, må indlægge vores patienter med fremskreden sclerose,
søger vi en sygeplejerske eller social og sundhedsassistent til en fast stilling 28 timer pr uge i
aftenvagt.
Stillingen ønskes besat d. 1. september 2021 eller snarest derefter.
Sclerosehospitalerne arbejder med rehabilitering til mennesker med sclerose.
Vi er et specialiseret tilbud til såvel nydiagnosticerede, som til den svært fysisk handicappede. Der
arbejdes med overførselsværdi til patientens tilværelse hjemme.
En ny medarbejder vil opleve en arbejdsplads, hvor patienterne og deres behov er i centrum, hvor
anerkendelse og håb er væsentlige værdier, sammen med faglighed og effektiv
ressourceanvendelse.
Som ny vil du finde faglig støtte i dine monofaglige kollegaer fra plejegruppen. Du vil få en grundig
introduktion, og du vil få en erfaren kollega som mentor.
Sclerosehospitalerne er en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, lavt sygefravær og gode
muligheder for personlig og faglig udvikling.
Vi er en dynamisk organisation, der hele tiden er i forandring i takt med patienterne og deres
behov og i sammenhæng med sundhedssystemet og samfundsudviklingen i det hele taget.
Vi ønsker kollegaer, der har følgende kvalifikationer:
Personlige:
• Engageret, robust og tager ansvar
• Optimistisk, humoristisk og rummelig med fokus på muligheder og det der lykkes
• Lyst til læring, udvikling og fordybelse i et spændende speciale
• Kan bevare energi og overblik i en travl hverdag
Faglige:
• Bred sygeplejefaglig baggrund, gerne erfaring inden for neurologi og rehabilitering
• Vil deltage i den direkte sygepleje
• Evne til og erfaring med at formidle til en gruppe af patienter samt indgå i gruppeprocesser
• Lyst til og erfaring med at indgå i et tæt samarbejde med patienten, de pårørende, det
monofaglige og tværfaglige team og evt. eksterne samarbejdspartnere
• Lyst til at udvikle faget, implementere ny viden og have fokus på evidens
Arbejds- og ansvarsområde:
• At tilbyde højt specialiseret og individuel sygepleje til patienterne
• At forfølge mål, udarbejde relevant dokumentation og registrering samt inddrage
patientens nærmiljø i nødvendigt omfang
• Der indgår praktiske opgaver i aftenvagterne.

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med:
• Spændende og meningsfulde arbejdsopgaver på et højt fagligt og specialiseret niveau
• Rig mulighed for læring, medindflydelse og udvikling
• Fokus på trivsel samt respektfuldt kollegialt samarbejde
• En flok gode og engagerede kollegaer
• Arbejde ca. hver 4. weekend ud fra en fastlagt årsplan
• Ferielukket 3 uger i sommerferien samt til jul og påske.
Ansøgning og ansættelse:
Ansøgningsfrist: torsdag den 19. august 2021 kl. 8.00
Ansættelses samtaler: torsdag den 26. august 2021
Nærmere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Marianne
Kubel på telefon 78 41 25 61 eller mail, træffes dog ikke uge 29-30-31 pga. ferie.
Ansøgning mailes til Marianne Kubel Olsen: makuol@sclerosehospital.dk
Hvis du ikke har hørt noget fra os inden mandag den 30. august 2021, er du ikke kommet i
betragtning til stillingen.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner, DSR og
FOA.
Sclerosehospitalerne er selvejende institutioner med overenskomst med Region Midtjylland.
Hospitalet i Haslev har 75 medarbejdere og 50 senge og hospitalet i Ry har 65 medarbejdere og 36
senge. Sclerosehospitalerne er små hospitaler med korte kommandoveje og et godt samarbejde på
alle niveauer i organisationen.
Læs mere om hospitalerne på www.sclerosehospitalerne.dk

