Afløser/vikar søges til BPA-ordning hos kvindelig bruger i Vallensbæk
Trives du i en hverdag med selvstændigt arbejde og brænder du for at gøre en oprigtig
forskel med fokus på de menneskelige relationer, så er dette måske dit nye job!
Om Jobbet!
Stillingen er som afløser/vikar ved behov i tilfælde af sygdom i både hverdage, weekender,
ferieperioder, helligdage mm. Jeg søger kvindelige hjælpere grundet personlig pleje.
Vagterne er døgnvagter af 24 timers varighed i tidsrummet fra kl.08.00 - 08.00. Man
indgår i et team af 5 fastansatte medarbejdere. Tiltrædelse gerne hurtigst muligt.
Lønnen er efter udmålte takster for Vallensbæk Kommune.
Jeg er en kvinde på 62 år. Jeg bor i Vallensbæk i hus med min mand. Jeg er Scelrose-ramt
(dissemineret progressiv Scelrose). Jeg sidder i el-kørestol, som jeg styrer via et joystick
med hagen, da jeg ikke kan bruge mine arme og ben. Jeg skal have hjælp til de daglige og
praktiske gøremål i min hverdag. Der er hjælperværelse, hvor man kan opholde sig i løbet
af dagen. Ansøgere med erfaring med hjælperjobbet generelt, vil blive foretrukket.
Jeg er et aktivt menneske, der har et åbent og lyst sind, og jeg lægger vægt på en god
latter/humor, hyggelig snak og at vi gensidigt lytter.
Jeg styrer min computer med et joystick via hagen.
Det forventer jeg af dig:
- At du kan klare almindelige huslige opgaver, gøre rent, skifte sengetøj, vaske tøj.
- At du kan handle ind med mig, hjælpe mig i køkkenet og lave almindelig god mad.
- At du kan hjælpe mig i bad, personlig pleje og hjælp til forflytning.
- At du er i godt humør, har humor, initiativrig og er et positivt menneske.
- At du motiveret, nysgerrig for at få viden i sygdomsindsigt, samt forståelse.
- At du kan give og modtage konstruktiv kritik.
- At du er stabil, fleksibel og kan træde til ved sygdom/ferie mm.
- At du har kørekort og er en rutineret bilist, da der kan forekomme kørsel i handicapbil
ved forskellige aktiviteter, såsom når jeg skal til fysioterapeut.
Ansøgning
Såfremt at du er interesseret så send din motiveret ansøgning og cv til e-mail.:
hellelange58@gmail.com, gerne hurtigst muligt.
Skulle du have spørgsmål, er du også velkommen til at tage kontakt enten pr e-mail.:
hellelange58@gmail.com eller telefonisk på tlf.: 4243 1885.
Jeg har en BPA-ordning, det vil sige at jeg selv er arbejdsleder, og Olivia Danmark er
arbejdsgiver.
Bemærk venligst, at der ansættes uafhængigt af ansøgningsfristen, når den rette kandidat
er fundet.

