
Parkvænget søger faglig stærk kontaktperson til et barselsvikariat  

Er du uddannet indenfor det sundhedsfaglige og brænder du for socialpsykiatri og har erfaring indenfor 

feltet? Så læs her hvad vi kan tilbyde dig.  

Vi tror på, at mennesker med en psykisk sygdom kan komme sig og at dette er en individuel proces. Derfor 

er vores kerneopgave at understøtte borgeren, i deres personlig trivsel og udvikling, så de på sigt kan opnå 

deres drømme. For på bedst muligvis, at kunne understørre borgenes rehabilitering og recovery processer, 

arbejder indenfor den systemisk, anerkendende og narrativ metode. Vi lægger stor vægt på høj faglighed, 

empati, engagement og evnen til at være løsningsorienteret, da vi anser disse værdier som værende 

gavnlig for borgeren.  

Vi kan tilbyde dig… 

1 En ambitiøs arbejdsplads, som ifølge Socialtilsynet er et af de bedste botilbud i Danmark 

2 En arbejdsplads hvor der er en høj normering, stor trivsel og lavt sygefravær  

3 Løbende tilbud om videreuddannelse og undervisning i de metoder vi bruger  

4 Et tilbud hvor du får medbestemmelse og medindflydelse 

5 En ledelse som er nærværende, lyttende og understøtter selvledelse 

6 Løbende sagssupervision og metodesupervision 

Vi vil gerne have dig, hvis du. 

1. Har et positivt livssyn, god humor og evner at tænke ud af boksen 

2. Brænder for at gøre en forskel og at hjælpe andre 

3. Har et stort engagement, professionel tilgang og høj faglighed  

4. Er fleksibel, pligtopfyldende og evner at motivere sine omgivelser 

5. Du har IT-kundskaber og er vant til at dokumentere i praksis 

Arbejdsopgaver. 

1. At være deltagende i den faglige vedligeholdelse og udvikling af praksis på botilbuddet 

2. At understøtte borgerens retssikkerhed og arbejde recovery-orienteret ud fra handleplaner, der 

tager afsæt i borgernes indsatsmål og drømme 

3. Medicinhåndtering  

4. Støtte og hjælp til almindelig dagligdagstræning, personlig pleje og rengøring 

Barselsvikariatet er på 32/37 timer og arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 7.00-23.00 samt arbejde hver 3. 

weekend. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter 

principperne i Ny Løn. Du kan få yderligere information om Parkvænget på www.parkvaenget.dk. Du er 

desuden velkommen til at kontakte Parkvængets afdelingsleder Maria Signe Bengtsen på tlf. 20533741. 

Ansøgningsfristen er søndag d. 18.9.2022.  Forventer at afholde samtaler onsdag i uge 34.   

 

http://www.parkvaenget.dk/

