Frisk handicaphjælper søges til ung mand med BPA-ordning i Middelfart
Jeg er en ung mand på 19 år med muskelsvind. Jeg bor sammen med
mine forældre i et handicapvenligt parcelhus i Middelfart.
Jeg sidder permanent i kørestol. Jeg har begrænsede kræfter i mine arme
og skal have hjælp til forskellige praktiske ting i den forbindelse.
Jeg går på IBC i Kolding, hvor du vil være med som hjælper. Jeg har egen
handicapbil.
I min fritid kan jeg godt lide at spille computer, se YouTube, film og serier
samt være sammen med mine venner.
Jeg har behov for hjælp til personlig pleje, forflytninger med lift,
udspænding af muskler og led samt behov for ledsagelse til sociale
aktiviteter fx koncerter, biograf. Desuden lettere rengøring m.m.

Hvem er du?
Du har et godt humør og tager tingene som de kommer. Du er fleksibel,
da det er vigtigt, at du kan dække ind ved sygdom eller andet fravær hos
dine kolleger.
Du skal være dus med dyr, da vi har en dejlig labrador. Du skal have
situationsfornemmelse og kunne være i dit eget selskab. Du skal være
bevidst om, at du bliver en del af vores hjem, og en vigtig del af at være
hjælper er, at kunne være en flue på væggen og være med til, at
hverdagen fungerer.
Tillid og kemi imellem os er meget vigtigt for mig, da vi er sammen mange
timer.
Du har kørekort og gerne erfaring med at køre handicapbil.
Du er ikke-ryger. Du er vaccineret mod Covid-19.

Jobbet
Du bliver en del af mit team, som p.t. består af tre medarbejdere.
Stillingen er gennemsnitlig 15-20 timer om ugen, evt. flere timer kan blive
aktuelt.
Vagterne er fordelt på hverdage, aftener og weekender i et rul med de
øvrige hjælpere.
Mødetiden i hverdagen er 5.45-16. I weekenden fra 9-14 eller 21-02.
Har du lyst til at søge stillingen, skal du sende mig en ansøgning samt CV
til min mailadresse. Jeg holder samtaler løbende og ansætter, når det
rigtige match er fundet.
Jeg glæder mig meget til at høre fra dig
Hvis du har spørgsmål vedr. jobbet, er du velkommen til at sende mig en
mail sebbe.sg@gmail.com eller en SMS 4010 7611
Start: Så hurtigt som muligt
Arbejdssted: Middelfart

