
Handicaphjælper på fuldtid til ca. 12 
dagvagter om måneden søges til ung pige 
på 21 
 
Om mig 
Jeg er en stille og rolig pige, og sød på 21 år som har muskelsvind. Jeg bor i 
en lejlighed for mig selv. Jeg sidder i en el-kørestol da jeg ikke har kræfter i 
mine ben og overarme, men til gengæld fejler hovedet intet. I min hverdag 
går jeg i skole da jeg er i gang med at tage en HF. I min fritid kan jeg godt lide 
at slappe med Netflix eller en god bog og hver søndag går jeg til elhockey.  
 
Jeg har behov for hjælp til personlig pleje, forflytninger samt behov for 
ledsagelse til skolegang, sociale aktiviteter, lægebesøg samt rengøring mm. 
jeg har også brug for hjælp til vendinger og forflytninger om natten så derfor er man vågen på sine 
nattevagter. Jeg bruger Bipap maske når jeg sover. 
 
Jobbet 
Du bliver en del af mit hold, som i alt består af 5 faste fuldtidsansatte og 2 på deltid. Jeg kan pt tilbyde dig 
en stilling på ca 12 dagvagter om måneden men der næsten altid mulighed for flere. Vagterne er 12 timers 
varighed, og ligger i hverdage, samt weekender og på helligdage. Vagterne ligger fra 07-19. 
 
Da jeg mangler en akut leder jeg efter en der kan starte oplæring med det samme 
 
Løn efter gældende overenskomst fra Odense Kommune. 
 
Hvem er du? 
Du er en glad ung pige mellem 20 og 35 år med et godt humør. Du skal have almindelig kørekørt. Du 
besidder menneskelig respekt, er ansvarsbevidst og fleksibel, da det er vigtig at kunne dække ind ved 
sygdom. Du skal være okay med at være sammen med dyr da jeg har planer om at få en kat. Du skal have 
situationsfornemmelse og kunne være i dit eget selvskab. Du skal også være bevidst om at du bliver en 
del af et hjem og at den vigtigste del af at være hjælper er at kunne være en flue på væggen og være med 
til at hverdagen fungerer. 
   
Ansøgning og Spørgsmål 
Har du lyst til at søge den ledige stilling skal du sende en mail med en ansøgning og et CV. Har du 
spørgsmål må du gerne kontakte mig på email  231sofiekg@gmail.com eller sende en sms på 31310302 
 
Jeg holder løbende samtaler og ansætter når den rette kandidat er fundet. 
 
Har du ikke hørt fra mig inden den 15/5 skal du betragte jobbet som værende besat til anden side. 
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