
 

Botilbudsmedarbejder med fokus på det sundhedsfaglige 

 

Kollegiet Gl. Køge Landevej søger en erfaren og dygtig medarbejder til vores bofællesskab (§107), som 

tilbyder botræning og pleje til udsatte borgere over 25 år.  

Bofællesskabet har plads til 23 beboere, som typisk har et problematisk forbrug af rusmidler i kombination 

med lettere til middelsvære sociale og/eller fysiske funktionsnedsættelser samt psykiske problemstillinger. 

Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under WeShelter, som har drifts-overenskomst med 

Københavns Kommune. Kollegiet er en midlertidig boform som driver et bofælleskab (§107) samt og et 

herberg (§110). 

Vi ligger i Valby og beskæftiger ca. 30 medarbejdere. På www.kollegiet.info kan du læse mere om os. 

 

Arbejdsopgaver 

Du indgår i et tværfagligt samarbejde med det pædagogiske personale, hvor du via din sundhedsfaglige 

kompetencer bidrager til en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats for beboerne.  

Gennem din observante adfærd har du et godt overblik over beboerens helbredstilstand, hvorfor du altid 

hurtigt vil kunne gribe ind ved sygdomssignaler mv.   

Herudover vil dine primære opgaver blive at:  

• Foretage sundhedsfaglige opgaver, fx sårpleje 

• Dosere og udlevere medicin 

• Udarbejde Borgerens Plan i samarbejde med det pædagogiske personale 

• Sikre den sundhedsfaglige indsats udføres som beskrevet i planen 

• Ledsage beboere til læge, hospital el.lign.    

• Udarbejde daglig dokumentation (CSC Social) 

• Deltage i supervision, sundhedsfaglige arrangementer, møder og temadage 

Du vil derudover have kontakt til og samarbejde med sundhedsfaglige samarbejdspartnere, som fx 

hospitaler, læger og apoteker. Endvidere vil der løbende være mindre praktiske opgaver i forhold til 

beboerne. 

Hvad forventer vi 

 

Da stillingen har en overvægt af sundhedsfaglige opgaver (70%) i forhold til de socialfaglige opgaver (30%) 

forestiller vi os, at du har en uddannelsesbaggrund som social- og sundhedsassistent med erfaring fra 

sundhedsvæsnet og/eller hjemmeplejen. 

Pædagoguddannede, med erfaring fra en lignende stilling, hvor det sundhedsfaglige arbejde har udgjort en 

væsentlig del af arbejdet med beboerne, vil også kunne komme i betragtning til stillingen. 

http://www.kollegiet.info/


Derudover lægger vi vægt på, at du: 

• Kan bevare overblikket og handle konstruktivt i pressede situationer 

• Har erfaring med borgere med misbrugsproblematikker og psykiske lidelser 

• Har erfaring med medicinhåndtering og hjælpemidler 

• Er dygtig til at motivere dine omgivelser  

• Ubesværet kan begå dig skriftligt 

• Kan arbejde selvstændigt og struktureret 

• Har en imødekommende og samarbejdende tilgang til dine kollegaer og eksterne samarbejdspartnere 

• Har en høj grad af fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaverne, som skal løses  

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, hvor vi vægter tryghed i en til tider turbulent hverdag samt fællesskaber i form af 

netværkstilbud, sport og måltider.  

En veldrevet og værdibaseret arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejder i fællesskab arbejder målrettet for 

et godt arbejdsmiljø. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

En fuldtidsstilling, hvor du indgår i et ni-ugers rul (aften og weekend). På ni uger vil der være 13 aftenvagter 

inkl. weekendvagt hver tredje uge.  

Lokaler med gode faciliteter, herunder også kantine/café. Der er endvidere et fint gartneri på lokationen. 

En fin beliggenhed tæt på Valbyparken og Hvidovre Strandpark. Der er gode forbindelser til offentlig 

transport samt 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 uge 14, mens anden samtalerunde afholdes i uge 15. 

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt dog senest med virkning fra 1. juni 2021. 

Din ansøgning mærket ”Botilbud Kollegiet” samt CV sendes til elr@hr-short-cut.dk Ansøgningsfristen er 

søndag den 28. marts 2021, kl. 12.00. 

mailto:elr@hr-short-cut.dk

