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Giv dig selv årets bedste julegave 
 

Kom og bliv en af vores nye kollegaer fra 1. februar 2018. 
Vi søger 1 engageret SSA til dagvagt på det selvejende plejehjem,  

Lions Park Birkerød, 32 timer med vagt hver anden weekend. 
 

Brænder du for at skabe en glad og aktiv hverdag for beboere og har du lyst til at 
udfordre dine SSA-kompetencer i praksis, så tilbyder vi at du: 
 

 har det faglige overblik sammen med sygeplejersken lokalt i teamet 
 identificerer og vurderer sygeplejefaglige problemer/opgaver, igangsætter, handler 

og evaluerer 
 er sparringspartner for dine kolleger, både lokalt i teamet og på tværs i huset 
 har indflydelse på egne arbejdsopgaver, arbejdsgange og indholdet i hverdagen 

 har indflydelse på at implementere projekter i eget team 
 arbejder systematisk med elektronisk dokumentation og FSlll 

 får god faglig sparring på tværs af huset og faggrupper 
 bliver en del af afdelingen bestående af 1 sygeplejerske, 2 SSA’er og 6-7 SSH/ 

Sygehjælpere 

 kan iværksætte aktiviteter, der gør beboerne glade 
 

Du: 
 er autoriseret SSA 
 har et bredt fagligt fundament og erfaring med geriatrisk sygepleje 

 er anerkendende i din kommunikation og udviser respekt for beboere, pårørende 
og kolleger 

 er reflekterende i forhold til egen og andres praksis 
 hviler i din egen faglighed samtidig med at du er nysgerrig på ny viden 
 

Lions Park Birkerød er plejehjemmet med sjæl og hjertevarme og plads til 
forskellighed. Vi fokuserer på det gode liv, hvor nærvær, anerkendende 

kommunikation, aktiviteter og oplevelser prioriteres, både for beboere og 
medarbejdere.  
 

Vores plejehjem er delvist nyombygget og har lækre, lyse og moderne rammer. 
 

Læs mere om os i denne pjece – følg linket http://www.xn--lionsparkbirkerd-
zxb.dk/CustomerData/Files/Folders/4-plejehjem/164_pjece-1-ved-fremvisning-af-
bolig-og-lpb-rev-marts-2017.pdf. 

Eller på vores hjemmeside www.lionsparkbirkerød.dk 
Du kan også ringe til plejehjemsleder Charlotte Bakke, tlf. 4611 2603. 

 
Ansøgning sendes på mail til chb@rudersdal.dk senest den 18. december kl. 14.00. 

 
Ansættelsessamtaler afholdes mellem jul og nytår. 
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