
  

 

Hjælper søges til BPA ordning hos mandlig bruger i Valby 

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! 

Jeg er en mand på 60 år, der lider af en meget sjælden bindevævssygdom Osteogenesis Imperfecta. 
Mit handicap betyder, at jeg er født med svage knogler, som bevirker at mine arme og ben ikke er 
særlig stærke, jeg har derfor behov for praktisk fysisk hjælp for at få min hverdag til at fungere. I 
dagligdagen færdes jeg i en el-kørestol. Jeg kan stadig bruge mine hænder, så jeg er i stand til at klare 
nogle ting selv – læs eventuelt mere om mit handicap på www.dfoi.dk. Efterhånden som jeg er 
kommet op i årene er min vejrtrækning blevet svækket og det sidste års tid er det gået stærkt, derfor 
har jeg brug for en person som kan støtte mig i, at jeg får trukket vejret ordentligt. 

Min BPA ordning har jeg haft siden 1995, så jeg ved hvad jeg har af behov og hvilke ting jeg 

ønsker/kan i min nuværende livssituation. Jeg har behov for et fast team bestående af 5 hjælpere til 
at få mit liv til at fungere. 
 
Hvad kan jeg tilbyde dig? 
* Et job med døgnvagter af 24 timers varighed i tidsrummet fra kl.22-22 en eller to gange om ugen (der 
må soves/rådighedstimer fra kl.23-06 om natten) med opstart snarest muligt. 

* Et job hvor det er forventeligt at du kan dække ind med ekstra vagter i tilfælde af sygdom og ferie, 
grundet min BPA ordning er selvdækkende. 
* Et job hvor du får lov til at arbejde selvstændigt, med frihed under STORT ansvar (man skal komme 
når der bliver kaldt – også om natten) 
* Et job hvor du ikke bliver udsat for (tunge) personløft. 
* Et job hvor du på trods af at du arbejder alene, får mulighed for at kende dine kollegaer, da man ser 
hinanden ved vagtskifte kl.22. Normalt afholdes der også personalemøder, cirka en gang om måneden. 

 
Lønnen er efter udmålte takster for Københavns Kommune. 

Hvad skal du så kunne, for at blive min hjælper? 
* Kunne lide at lave mad, da mad for mig er meget mere end et nødvendigt unde for mig, men 
derimod en af mine hobbyer.  
* Være en rutineret bilist, selvfølgelig med et gyldigt kørekort og en del kørselserfaring. Min bil har 
automatgear og det vil være en fordel at have kendskab hertil. 
* Være ikke ryger grundet jeg har lungeproblemer og ikke kan tåle at opholde mig i et røgfyldt miljø. 
* Være interesseret i et fuldtids job med max. 6-8 vagter af 24 timers varighed, om måneden.  
* Have interesse i at sikre at jeg får mulighed for at få en god tilværelse med de værdier jeg sætter pris 
på. 
* Være behjælpelig med praktiske opgaver, som jeg ikke selv kan lave, men som jeg uddelegerer i det 
daglige. 
* Være ærlig, og gensidig god og konstruktiv dialog i det daglige.  
 
For at få dig til at passe ind med mit nuværende hjælperteam, har jeg har behov for at du fleksibel, da 
vi IKKE har fast vagtskema.  

Ansøgning   
Såfremt at du er interesseret så send din motiveret ansøgning og cv til e-mail.: 
stenvalby@hotmail.com hurtigst muligt. 



   

 

 

                                                                                      

Skulle du have spørgsmål, er du også velkommen til at tage kontakt til mig på e-mail.: 
stenvalby@hotmail.com. 

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. 

    


