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Funktionsbeskrivelse 

Husassistent – Boligdelen 
 
Nærmeste leder 

Teamleder i aktuelt team i Boligdelen 

 

Faglig baggrund 

Gerne uddannet serviceassistent eller rengøringstekniker men ingen specifikke krav om uddannelse.   

 

Forventninger/krav 

På plejehjemmet Falkenberg anvender vi 4R-modellen (Retning – Rammer – Råderum – Relationer) til at 
strukturere bl.a. arbejdsmiljø og arbejdsområder.  

 Retningen – Du skal leve op til Helsingør Kommune og plejehjemmet mission, vision og værdier hvilket 
bl.a. indbefatter, at du skal være parat til kontinuerlig kompetenceudvikling. 

 Rammen - Du skal have overblik og tage udgangspunkt i det aktuelle serviceniveau, kvalitetsstandarder 
og relevant lovgivning mm. 

 Råderum – Du skal vise, at du er omstillingsparat, ved at du selvstændigt og i samarbejde med dine 
kollegaer udvikler og tager ansvar for løsning af det samlede opgavesæt/kerneopgaven. 

 Relationer – Du skal være en god kommunikatør både mundtligt som skriftligt, være robust/kunne sige 
til og fra, være loyal over for både kollegaer og plejehjemmets retning samt parat til høj grad af 
opgaveglidning med øvrige personalegrupper i Huset. 

 

Kvalifikationer 

Generelle  

 Du skal kunne arbejde med IT på brugerniveau og specifikt kunne anvende Office pakken.  

 Du skal kunne inddrage beboerne/brugerne og samtidig være serviceminded.  

 Du skal være resultatorienteret med sans for planlægning og struktur samt deltage ad hoc i projekter. 

 

Faglige – du skal kunne 

 Udføre rengøringsopgaver professionelt både på fællesarealer og i boliger jf. kvalitetsstandarderne  

 Renholde hjælpemidler, oprydning i boliger og på fællesarealer samt sikre ”hygge”  

 Planlægge og udføre vask af beboernes tøj 

 Erhverve Fødevarehygiejnebevis og forestå samt sikre egenkontrol og fødevarehygiejne både i 
fælleskøkken og i depot/bryggers herunder køleskabe og fryser 

 Opnå kompetencebevis i både forflytning og medicin på begynder niveau 

 Deltage i lettere plejeopgaver og forflytninger som 2. person  

 Inddrage kollegaer i forhold til, at beboerne får den mad, de har behov for samt skabe god kultur 
under måltiderne  

 Sikre fødevarebeholdning og overblikket i fødevaredepot/køleskabe/fryser samt bestille fødevare 
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Opgaver generelt for alle husassistenter i boligdelen 

 
Primære 

 Rengøring af boliger og fællesarealer efter kvalitetsstandarder 

o Overholde de hygiejniske og arbejdsmiljømæssige principper, bl.a. ved at udføre rengøring efter 
gældende rengøringsplaner en gang ugentligt under hensynstagen til den enkelte beboers 
funktionsniveau  

o Rengøring herunder oprydning i boliger/fællesområder/køkken samt øvrige rum, depoter, vaskeri 
grupperum m.m. 

o Rengøre gangarealer og fællesområder med maskine  

o Inddrage beboerne i den ugentlige rengøring samt i forbindelse med oprydning 

o Sikre dokumentation i elektronisk journal såfremt der opstår afvigelser fra rengøringsplan  

o Renholde teamets rengøringsvogne og sikre rette rengøringsartikler er på vognene  

o Rengøring af hjælpemidler 1 gang månedligt samt løbende efter mors 

 

 Måltider 

o Forberede morgenmad og frokost samt bistå beboerne under måltiderne 

o Medvirke til at skabe en hyggelig stemning under måltiderne 

o Være omærksom på, at beboerne får den mad de kan spise. og dermed i tæt samarbejde med 
kollegaer, køkkenet og ergoterapeut samt teamlederen sikre rette kost til den enkelte beboer. 

o Hjælpe ved ukomplicerede madninger  

 

 Praktiske opgaver i teamet herunder fødevarehygiejne og egenkontrol 

o Affaldshåndtering både i fælleskøkken og urent depot samt dagligt fragte sorteret affald til korrekte 
udendørs affaldscontainere  

o Dagligt fragte urent linned til leverandørens burer i udendørs depot 

o Udføre egenkontrol i køkkenet, f.eks. tjek af temperatur, fødevares holdbarhed, generel renholdelse i 
køkken/bryggers herunder køleskab, fryser mm  

o Følge op/sikre rette mængde fødevare i køkken og bryggers herunder køleskabe og fryser samt have 
overblik, stuktur og holde orden samt afgive bestilling til centerkøkkenet ud fra retningslinjer/behov 

o Udføre egenkontrol af rengøring  

o Tjekke og fylde op med rengøringsartikler, handsker mm i boliger 

o Vaske beboernes tøj ud fra ugeplan og akut behov - så vidt muligt i samarbejde med den enkelte 
beboer 

 

 Opgaver i plejen i samarbejde med teamets pleje og omsorgsmedarbejdere ud fra prioritering 

o Lettere plejeopgaver og forflytninger som 2. person  

o Gå medicinrunde 

o Rydde op efter behov samt skabe ”hygge” omkring beboerne 


