Top Partners søger passionerede medarbejdere til nyt specialistteam
På grund af et stigende antal opgaver inden for det specialiserede område lancerer Top Partners
nu et særligt specialistteam af fastansatte medarbejdere til at løse en række opgaver indenfor
socialpsykiatrisk og -pædagogisk bostøtte.
Det vil blandt andet være opgaver i henhold til §83 (praktisk hjælp) og §85 (socialpædagogisk
bostøtte), men det kan i perioder også være andre opgaver inden for støtte i eget hjem.
I den forbindelse søger vi erfarne, engagerede social- og sundhedsassistenter og pædagoger, der
har lyst til at indgå i teamet og bidrage til at løse en række spændende opgaver. Der er tale om en
fast stilling, men ikke nødvendigvis fuld tid.
Et mindre team i en større organisation
Specialistteamet vil blandt andet som nævnt skulle arbejde med opgaver under §83 og §85. Dit
arbejde vil således omfatte støtte i eget hjem til borgere med enten fysiske, psykiske eller sociale
udfordringer – eksempelvis i form af praktisk hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb (§83) eller
hjælp til selvhjælp og generel støtte i eget hjem (§85).
Du bliver en del af et mindre team i en større organisation. Top Partners har eksisteret siden år
2000 og er bredt anerkendt for at levere sundhedsfaglige vikarer med et højt fagligt niveau og et
stort engagement. I dag dækker vi hele Sjælland, og er i forhold til fritvalgsordningen godkendt til
at køre i kommunerne Slagelse, Sorø og Kalundborg.
Vi kan tilbyde:
Fleksible arbejdstider
Løn efter gældende overenskomst
Tæt sparring
En dynamisk og omskiftelig hverdag, hvor du får mulighed for at prøve dig selv af
En høj grad af medindflydelse over både de enkelte projekter og din hverdag
En uformel organisation med højt til loftet og plads til humor
Vi forventer til gengæld, at du:
Er uddannet social- og sundhedsassistent eller pædagog
Har dokumenteret erfaring inden for dit fagområde
Netop trives med fleksible arbejdstider og en dynamisk hverdag
Evner at samarbejde med f.eks. pårørende og kommunale familierådgivere
Har et veludviklet kvalitetsgen og en høj grad af omsorgsfølelse for den enkelte borger
Send os en ansøgning
Tiltrædelse er så hurtigt som muligt.
Send venligst ansøgning og CV til sundhedsfaglig udviklingskonsulent Tina Rossing på
tina@toppartners.dk.
Du er også velkommen til at kontakte Tina Rossing på ovenstående mailadresse eller
telefonnummer 58 80 07 81, hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen.

