Hjælpere søges til ny opstart BPA ordning i Lyngby
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
De faste 3 fuldtidsstillinger er på cirka 36 timer i gennemsnit pr. uge og 2 fuldtidsstillinger på
cirka 30 timer i gennemsnit pr. uge. Vagterne er af 12 timers varighed i tidsrummet fra kl.09.00
- 21.00 og fra kl.21.00 - 09.00. Du vil indgå i et team af 5 fastansatte medarbejder i et 4 ugers
rul. Dine vagter vil ligge i både hverdage, weekender, ferieperioder, helligdage mm. Det er
forventeligt at du kan dække ind med ekstra vagter i tilfælde af sygdom og ferie, grundet min
BPA ordning er selvdækkende.
Lønnen er efter udmålte takster for Lyngby Kommune.
Jeg er en mand på 29 år der bor i lejlighed i Lyngby. Jeg er sympatisk og har et åbent og lyst
sind, der lægger vægt på samarbejde og gensidig respekt. Jeg har tidligere læst på DTU
Bachelor, byggeteknologi og før det SDU i Odense hvor jeg studerede idræt og sundhed. Jeg er
sportsinteresseret og ude i fremtiden håber jeg at jeg kan færdiggøre min kandidat på DTU.
På nuværende tidspunkt er jeg indlagt i forbindelse med mit genoptræningsforløb i Hornbæk,
hvor jeg har været indlagt siden september 2021. Jeg sidder i manuel kørestol og kan ikke
bruge mine ben og hænder. Jeg skal have hjælp til de daglige og praktiske gøremål i min
hverdag. Du må gerne have erfaring med hjælperjobbet generelt men det er dog ikke en
forudsætning for at ansøge stillingen.
Det er med tiltrædelse snarest muligt og med højde for at kunne arbejde i sommerferien,
grundet ny opstart af min BPA ordning. Forventes at komme hjem til min bopæl i Lyngby i
løbet af juni. Oplæring vil forekomme i Hornbæk på genoptræningscenteret.
Det forventer jeg af dig:
- At du kan klare almindelige huslige opgaver, gøre rent, vaske tøj mm.
- At du kan handle ind med mig, hjælpe mig i køkkenet og lave mad.
- At du kan hjælpe mig i bad, personlig pleje, samt forflytning.
- At du er initiativrig og er et positivt menneske.
- At du besidder menneskelig forståelse.
- At du kan give og modtage konstruktiv kritik.
- At du har kørekort, da der vil forekomme kørsel til genoptræning.
- At du er motiveret, stabil, fleksibel og kan træde til ved sygdom/ferie.
- At du formår at respekterer balancen i at mit hjem er din arbejdsplads.
Ansøgning
Såfremt at du er interesseret så send din motiveret ansøgning og cv til e-mail.:
dha@oliviadanmark.dk hurtigst muligt.
Skulle du have spørgsmål, er du også velkommen til at tage kontakt til Rådgiver Dea Andersen
på tlf.: 3026 7860.
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.

