
VIL DU VÆRE MEDARBEJDER 
I HELSINGØR KOMMUNE?

KONTAKT OS GERNE, HVIS DU VIL VIDE MERE

Hvis du vil vide mere om Helsingør Kommunes Center for 
Sundhed og Omsorg, og de jobmuligheder vi kan tilbyde dig, 
kan du kontakte de enkelte enheder.

Hjemmeplejen: 4928 2202

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter: 4928 1350

Plejehjemmet Grønnehaven: 4928 2353

Plejehjemmet Montebello: 4928 1400

Plejehjemmet Falkenberg: 4928 1501

Plejehjemmet Strandhøj: 4928 1300



VÆRD AT VIDE OM HELSINGØR KOMMUNE

Helsingør Kommune har ca. 62.000 indbyggere og ca. 4.500 
medarbejdere. Kommunen ligger naturskønt i det østlige hjørne 
af Nordsjælland og består af både by- og landområder, små hyg-
gelige landsbyer kombineret med det rige forretnings- og caféliv i 
Helsingør Centrum.

Uden for byerne åbner landskabet sig med skove og marker og 
30 km kyststrækning med brede sandstrande og fine små havne, 
så der er god plads til at boltre sig i det fri.

I Helsingør Kommune venter masser af kulturelle oplevelser. 
Kulturhavn Kronborg er centrum for et væld af oplevelser med 
Kronborg Slot som internationalt vartegn, Kulturværftet som et 
moderne og nytænkende kulturcenter og det imponerende M/S 
Museet for Søfart dedikeret til søfart og tegnet af BIG. 

Besøg www.helsingor.dk/oplevhelsingor eller #oplevhelsingor

KOMPETENCEUDVIKLING I FOKUS

I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejderne bevarer og 
udvikler deres faglighed, da kompetenceudvikling er et vigtigt 
redskab til at fastholde kommunens dygtige medarbejdere. 

Kommunens medarbejdere skal være med i front og skabe 
udvikling og nye løsninger til glæde for kommunens borgere og 
erhvervsliv. 

VI LADER NYE IDÉER VOKSE

En stærk innovationskultur skal være Helsingør Kommunes ken-
detegn. En kultur, hvor alle ansatte har lyst til og mulighed for at 
tage ansvar for udvikling af nye idéer. 

Vi sætter spørgsmålstegn ved det eksisterende og lader nye ideer 
vokse. Vi giver plads til at eksperimentere og lære, og vi anvender 
nye metoder og værktøjer. Og så er vi åbne for forandringer og 
tænker i helheder på tværs af organisationen - med bred inddra-
gelse af medarbejdere, ledere, borgere, brugere og erhvervsliv.

FÆLLESSKAB OG SOCIALT SAMVÆR

I Helsingør Kommune har vi en stærk tradition for fællesskab og 
sociale arrangementer både i de enkelte enheder og på tværs i 
større sammenhænge. Årets højdepunkt er Kronborgstafetten i 
starten af juni, som er åben for kommunens medarbejdere, øvrige 
borgere og erhvervsdrivende. Her plejer Helsingør Kommune at 
markere sig med deltagelse af mere end 1500 medarbejdere, som 
løber, hepper, spiser og hygger sammen.

OMSORG OG REHABILITERING PÅ HØJT FAGLIGT NIVEAU

Center for Sundhed og Omsorg beskæftiger knap 1.200 med-
arbejdere blandt andet i hjemmeplejen, på plejehjemmene og 
på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Her arbejder 
sosu-personale, sygeplejersker, fysio-/ergoterapeuter og flere 
andre faggrupper tæt sammen om at sikre størst mulig livskvalitet 
for borgerne.

Vi yder omsorg på højt fagligt niveau, ud fra en rehabiliterende 
tilgang og en overbevisning om, at alle gerne vil klare sig selv. 
Center for Sundhed og Omsorg har bl.a. et veludbygget akutteam, 
som har fungeret siden 1997. Landets første af sin slags og stadig 
med i den faglige front. 

Vi er tæt involveret i projekteringen af kommunens nye sundheds-
hus, som forventes færdigt i 2021 og kommer til at rumme mange 
spændende muligheder.


