
SSH til Hobro Friplejehjem 

 

Har du hjertet på rette sted… og drømmer du om at arbejde et sted, hvor 

glæden i dagligdagen driver værket, så er vi måske noget for dig?? Om du er garvet 

eller nyuddannet er lige fint for os – det vigtigste er, at du er omsorgsfuld for vores 
beboere og dine kolleger og er bevidst om, hvad du selv kan og skal bidrage med, 
for at vi alle  har en dejlig hverdag og kan levere en høj faglig standard. 

Vi søger en social og sundhjælper til blandede vagter, primært dagvagt 30-32 timer 
om ugen, arbejde hver anden weekend, lige uger.  

Vi er et alment privat plejehjem i den nordlige del af Hobro. Vi er et mindre hjem 

med 24 boliger, så vi arbejder med fælles opgaveløsning og ikke i teams. Vi er en 
stabil, blandet medarbejderstab, hvor den enkeltes kompetencer og interesser får 

lov at komme i spil, og nøgleordet er fælles opgaveløsning - både i tale og praksis! 

På Hobro Friplejehjem tager vi afsæt i et værdigrundlag, der beskriver rummelighed 
forståelse for den enkelte og vi har fokus på at skabe trivsel for dem, der bor her, 

og arbejder målrettet med ”den værdige ældrepleje”. Vi har et fantastisk 
samarbejde med pårørende og frivillige i huset, bl.a. gennem vores aktive 

Støtteforening.  

Værdigrundlaget er vores faste holdepunkt i hverdagen og fundamentet i vores 
eksistens. Vi ønsker, at du som medarbejder oplever, at Hobro Friplejehjem er et 

visionært og udviklende sted at arbejde og forventer ubetinget, at du som 
medarbejder bidrager til og understøtter visionen og er bevidst om, at også DU er 

med til at skabe det gode arbejdsmiljø. 

Vi tilbyder: 

➢ En arbejdsplads med en høj faglighed og kvalitet i opgaven, hvor der er styr 
på arbejdsgange, dokumentation og et sundhedsfagligt stærkt team 

➢ en arbejdsplads med stor frihed under ansvar 
➢ en afvekslende hverdag, hvor dit arbejde tager udgangspunkt i det enkelte 

menneske, dets historie og behovet fra dag til dag 
➢ en arbejdsplads, hvor du selv kan få stor indflydelse på arbejdsgange og 

rutiner, og hvor der er plads til spontanitet, kreativitet og hvad der ellers er 
med til at skabe den gode dagligdag for os alle 

➢ en arbejdsplads med en høj trivsel, et godt arbejdsmiljø og en nærværende, 
tydelig ledelse  

➢ masser af glæde, grin og godt humør! 

 

 



Vi forventer: 

➢ at du med stolthed og engagement yder den bedste grundlæggende pleje- og 
omsorg til beboerne 

➢ at du er klar på at løfte de opgaver, der hører under dit kompetencefelt som 
SSH - eller har mod på at lære dem – og griber muligheden for at dygtiggøre 

dig 
➢ at du besidder en høj grad af hjælpsomhed og kan kommunikere med mange 

forskellige mennesker. 
➢ At du tillægger begrebet ”kollega” en høj værdi og betydning. 

 

Arbejdspladsen er røgfri. Løn efter gældende overenskomst. Ansættelse 1. 

september eller før. Ansøgningsfrist den 4.juli, samtaler i uge 27. Motiveret 
ansøgning og CV sendes til sgma@hobrofriplejehjem.dk yderligere information kan 

forstander Susanne Gerberg Madsen kontaktes på mail eller 2128-9394 

Vi vil anbefale dig at besøge vores hjemmeside www.hobrofriplejehjem.dk. Der kan 
du læse vores værdigrundlag og vision for friplejehjemmet. Vi er også på Facebook. 
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