
                                                                                       
 
Plejehjemmet Falkenberg - et godt sted at være! 

 

Falkenberg søger uddannet ergo- eller fysioterapeut 32 - 35 timer/ugen.  
 

Plejehjemmet Falkenberg er en arbejdsplads med tydelig fælles retning. Vi arbejder ud fra klare rammer 
og med højt fokus på både den enkelte medarbejders og hvert teams samlede råderum. Med 
udgangspunkt i ovenstående repræsenterer vi høj faglighed. Vi værdsætter og fastholder et godt 

arbejdsmiljø ved hurtige og konkrete handlinger på uhensigtsmæssigheder.  
Som eneste terapeut på plejehjemmet og dermed også i Team Aktivitet og Træning vil din primære 
opgave være, at udføre og kvalitetssikre undervisnings-, trænings- og forflytningsmæssige opgaver. 
Derudover skal du være med i videreudvikningen af Falkenbergs kørekortsmodel og indgå i sparring med 
kollegaer. Læs mere om kørekortsmodellen på vores hjemmeside u/Politikker & Vejledninger. Du vil 
mødes med Kommunens øvrige terapeuter i Forflytnings- og Erfateams og samarbejde med eksterne 
fysioterapeuter omkring træning af borgere. 

Det forventes, at du har erfaring indenfor undervisning og kompetenceudvikling. Via sidemandsoplæring 

vil det fortrinsvis være vores Risikovejleder, som er din nærmeste samarbejdspartner, der sammen med 
dine øvrige kollegaer i teamet, vil forestå din introduktion og oplæring i husets arbejdsgange.  

Team Aktivitet og Træning er et af fire teams i Centerdelen på Falkenberg. De øvrige teams er Team 

Køkken, Team Administration samt Team Service. I det daglige vægter vi relationerne i Centerdelen, 
både på tværs af teams, og i samarbejdet med kollegaer i Boligdelen. Godt samarbejde er forudsæt-
ningen for, at vi bedst muligt løser Falkenbergs kerneopgave ”at skabe et godt sted at være”, når vi tager 
udgangspunkt i hvilke opgaver, der er vigtigst at løse i nuet.  
 

Du får en arbejdsplads, hvor 
 vi arbejder systematisk med faglig kompetenceudvikling.  

 nye ideer modtages og afprøves med det for øje, at vi er gode, men hele tiden vil og kan blive bedre. 

 det forventes, at du kontinuerligt tænker i terapeutfaglige løsninger.  

 dokumentation og hovedparten af intern kommunikation foregår elektronisk.   

 ledelsen er synlig, aktiv og deltagende i arbejdet med Falkenbergs fælles kerneopgave. 

 du i et selvstyrende team har høj grad af medbestemmelse i tæt samarbejde med dine kollegaer både 
i forhold til planlægning, udførelse og nye tiltag. 

 medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden (røgfri arbejdstid).  
 

Vi får en medarbejder, der 
 er erfaren terapeut, underviser og vejleder. 

 er åben og kreativ i både undervisning og udvikling samt effektivisering af arbejdsgange. 

 er bevidst om borgernes selvbestemmelsesret og vægter inddragelse af beboere og brugere.  

 er iderig og ser muligheder frem for begrænsninger. 

 kan lide at blive udfordret og tage ansvar. 

 selvstændigt søger både faglig og personlig udvikling gennem samarbejdspartnere. 

 evner samarbejde med udgangspunkt i anerkendende og problemløsende kommunikation.  

 har formidlingsevner og lyst til at dele viden med andre.  

 er robust og trives i et selvstyrende teams udfordrende og til tider hektiske miljø. 
 

Arbejdstiden er 32 - 35 timer fortrinsvis inden for tidsrummet kl. 8.00 og 16.00 alle ugens hverdage. 
 
Ansættelsesdatoen er 1. december 2016 eller snarest der efter.  
 

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomsten. 

Straffeattest: Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffeattest for den ansøger, der 
påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering. 

Vil du vide mere om jobbet kan du på www.plejehjemmetfalkenberg.dk læse mere om Falkenberg som 
arbejdsplads, om de aktuelle arbejdsopgaver i funktionsbeskrivelsen og om vores forventninger til dig 

som ansøger. Du er derudover velkommen til at kontakte afsnitsleder Lis Røpke på tlf. 4928 1504. 
 

Ansøgningsfristen er 21. oktober. 

Samtaler den 26. og 27. oktober mellem kl. 9.30 og 12 er første samtale med stedfortrædende leder 
Marianne Rasmussen. Blandt de ansøgere, der er til indledende samtale, udvælges tre ansøgere, der 
efterfølgende indkaldes til samtale med ansættelsesudvalget den 31. oktober mellem kl. 8 og 12.     
Begge indkaldelser til samtale foregår via mail.   

Vi gør opmærksom på at vi kun modtager ansøgninger sendt via knappen nederst i dette opslag. 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/

