
 

 

Selvejende plejehjem i Helsingør  

søger social-og sundhedshjælper til aftenvagt 

Har du lyst til nye udfordringer i et hus, der er under forandring, så er det nu du skal søge en stilling hos os. 

 

Vi søger social-og sundhedshjælper til  

 Aftenvagt med weekendvagt hver 2. weekend, 28 timer, med udbetaling af tillæg 

Hvis du trives bedst med lidt blandede vagter, er dette en mulighed. 

Vi søger ssh’er: 

 Der har en faglig og professionel tilgang til opgaveløsningen, således at patientsikkerheden 

understøttes.  

 Der har lyst til at arbejde med vores målgruppe 

 Der anerkender de pårørende som en vigtig og nødvendig samarbejdspartner 

 Der har en positiv tilgang til opgaverne og møder med et godt humør 

I fællesskab arbejder vi med at skabe hjemlige rammer for beboerne og skabe meningsfulde aktiviteter. 

De sociale aktiviteter med beboerne er en væsentlig del af hverdagen, både i dag – og aftentimerne, og er 

derfor en naturlig del af dit opgavesæt  

Arbejdets indhold og alsidighed giver dig gode muligheder for personlig- og faglig udvikling.  

I hverdagen vil du arbejde sammen med andre social- og sundhedshjælpere og ansvarshavende social- og 

sundhedsassistenter. 

Birkebo Plejehjem er en selvejende institution, der ligger i smukke omgivelser med udsigt til Øresund. Der er 

72 boliger fordelt på 3 afdelinger, med hver 24 boliger. 2 somatiske afdelinger og en demens afdeling. 

Personalegruppen består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og sygeplejersker. 

Ansættelsen vil ske i henhold til gældende overenskomst for FOA. 

Hvis du har lyst til at besøge os, før du sender en ansøgning, eller du ønsker yderligere oplysninger om 

stillingen kan du ringe til ledende sygeplejerske Marie Guldborg Jensen tlf.nr : 49 25 00 16 eller ledende 

sygeplejerske Ulla Colsted Larsen 25 31 17 02 

Ansættelsen vil ske i henhold til gældende overenskomst for FOA. 

Vi holder løbende ansættelsessamtaler, så send din ansøgning allerede i dag. 

Motiveret ansøgning med tilhørende CV og uddannelsesbevis mailes eller sendes til ledende sygeplejerske: 

Ulla Colsted Larsen   / mail adr.: ucl46@helsingor.dk 

Plejehjemmet Birkebo 
Hellebo Park 98 
3000 Helsingør 
 


