Sygeplejerske til socialfagligt botilbud (dagtimer)
Kollegiets botilbud (§107) udvider rammerne for aktiviteterne betragteligt, hvilket betyder, at vi
opnormerer bemandingen fra 4 til 14 medarbejdere. Ændringerne bevirker, at botilbuddet
fremadrettet vil være døgnbemandet og samtidig vil kunne modtage borgere med mere komplekse
problemstillinger end tidligere.
Den 1. august 2017 vil botilbuddet derfor tilbyde rehabilitering/botræning samt pleje for udsatte
borgere over 25 år. Botilbuddet vil have 23 pladser og beboerne vil typisk have et problematisk
forbrug af rusmidler i kombination med lettere til middelsvære sociale og/eller fysiske funktionsnedsættelser samt lettere psykiske problemstillinger.
Vi søger derfor en sygeplejerske til en nyoprettet funktion, der aktivt vil tage del i den spændende
og udfordrende forandring botilbuddet igangsætter.
Arbejdsopgaver
Som sygeplejerske bliver du overordnet ansvarlig for det sundhedsfaglige tilbud, hvor du skal sikre
og koordinere et sammenhængende sygeplejeforløb for den enkelte beboer. Opgaven forvalter du
i et tværfagligt samarbejde med botilbuddets pædagogiske og sundhedsfaglige personale. I dit
daglige arbejde referere du til afdelingslederen for botilbuddet.
En central del af dit ansvarsområde bliver medicinhåndtering og dokumentation heraf. Beboerne
har ofte flere alkoholrelaterede problemstillinger, hvilket øger kompleksiteten i forhold til
behandlingen samt doseringen af medicinen. Du vil derfor løbende skulle vejlede og oplære det
øvrige sundhedsfaglige personale, således at stedet altid giver den bedst mulige behandling og
pleje.
Det er endvidere vigtigt at præcisere, at funktionen ikke udelukkende er tænkt som en administrativ
stilling. Vi forventer, at du er synlig og i daglig kontakt med beboerne, hvor du behandler, støtter og
vejleder i den rehabiliterende og helhedsorienterede indsats.
Herudover vil dine primære opgaver blive at:
•
•
•
•

Foretage egenkontrol af medicinen
Sikre at retningslinjer for patientsikkerhed efterleves
Sikre at udvalgte administrative værktøjer som fx ”Fælles medicinkort” benyttes optimalt
Deltage i supervision, sundhedsfaglige arrangementer, møder og temadage

Derudover forventer vi, at du løbende holder dig orienteret og opdateret på det sundhedsfaglige
område, således at du kan sikre, at vores øvrige sundhedsfaglige personale udvikler sig.

Hvad forventer vi
Du er uddannet sygeplejerske og har efterfølgende opbygget en bred kompetence inden for det
sundhedsfaglige område. Du har bl.a. erfaring med medicinske patienter, herunder gerne udsatte
borgere med fx misbrugsproblemer og/eller psykiske lidelser.
Det er endvidere vigtigt, at du har høje faglige standarder, hvor du anerkender betydningen af en
velfungerende kvalitetsstyring. Da det er en nyoprettet funktion, skal meget udvikles og opbygges
fra bunden, hvorfor du naturligvis også skal kunne motiveres af et sådant retningsgivende
pionerarbejde.
Derudover lægger vi vægt på, at du:
•
•
•
•
•

Har et godt overblik
Er administrativ velfunderet og selvkørende
Er en dygtig formidler, mundtligt som skriftligt
Kan arbejde selvstændigt og struktureret
Har en imødekommende og samarbejdende tilgang til dine kollegaer og eksterne
samarbejdspartnere

Det har naturligvis også stor betydning, at du kan forene dig med den måde, vi driver Kollegiet på.
Derfor forventer vi, at du sætter dig grundigt ind i vores værdier, som du finder beskrevet på vores
hjemmeside.
Vi tilbyder
En levende organisation, som i disse år udvikler vores sociale tilbud. Dette giver dig de bedste
rammer for at opbygge og udvikle egen viden og kompetencer inden for udsatteområdet.
En veldrevet og værdibaseret arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejder i fællesskab arbejder
målrettet for et godt arbejdsmiljø. Et af styringsværktøjerne er vores etiske profil.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
En fuldtidsstilling i dagtimerne fordelt over ugens første fem hverdage (mandag til fredag).
Nyrenoverede bygninger, værelser, kontorer og lokaler med gode faciliteter, herunder også en
kantine/cafe.
En fin beliggenhed tæt på centrum af Valby med gode forbindelser til det offentlige transportnet.
Der er endvidere gode parkeringsforhold på matriklen.
Ansøgning
HR Short Cut assisterer Kollegiet med rekrutteringen. Yderligere oplysninger om stillingen rettes
derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.
Første samtalerunde afholdes i ugerne 20-22, mens anden samtalerunde afholdes i uge 24.
Stillingerne ønskes besat med virkning fra 1. august 2017.
Din ansøgning mærket ”Sygeplejerske” samt CV sendes til elr@hr-short-cut.dk. Ansøgningsfristen
er søndag den 14. maj 2017, kl. 12.00.

Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under WeShelter. Kollegiet er en
midlertidig boform under servicelovens §§107 og 110 og har driftsoverenskomst med
Københavns Kommune.
Vores bygninger har de seneste par år gennemgået en større renovering, som blev færdiggjort i
2016. I dag har Kollegiet således plads til 23 borgere i botilbuddet (§107) og 74 borgere på
herberget (§110) i de ny istandsatte værelser.

Kollegiet ligger geografisk i Valby og beskæftiger 25 medarbejdere. På www.kollegiet.info
kan du læse mere om os.

