
Parkvænget søger en social- og sundhedsassistent til natteam 

Er du uddannet social-og sundhedsassistent og er du interesseret i socialpsykiatri og har erfaring indenfor feltet? Så 

læs her hvad vi kan tilbyde dig.  

Parkvænget er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med psykiatriske problemstillinger jf. Service loven §107 

& 108. Der bor 58 borgere på 4 enheder. Du bliver en fast del af et natteam på 6 kollegaer. Man er 3 nattevagter i 

vagt ad gangen. Det er vågne nattevagter (med mulighed for powernap).  

Vi kan tilbyde dig 

• En arbejdsplads, som ifølge Socialtilsynet er et af de bedste botilbud i Danmark.  

• Vi er en medarbejdergruppe med erfaring og viden om, hvad der skaber et godt og trygt liv. 

• Vi arbejder målrettet på at støtte beboerne i at få mest mulig ro om natten og aktivitet om dagen. 

• Du tilbydes deltagelse i sagssupervision og metodesupervision efter behov 

• Videreuddannelse og intern uddannelse i de metoder vi bruger følger med stillingen. 

Vi ønsker en ny kollega, der har 

• Gode kommunikations - og samarbejdsevner  

• En omsorgsfuld og professionel tilgang til beboerne 

• En fleksibel, pligtopfyldende og stabil tilgang til sit arbejde 

• Fokus på kerneopgaven og naturligt indtænker beboerens behov i opgaveløsningen om natten 

Arbejdsopgaver er blandt andet 

• At skabe ro, sikkerhed og tryghed for beboerne om natten.   

• Medicinhåndtering  

• Dokumentation i CURA  

• Støtte og hjælp til personlig pleje til enkelte beboere 

• Få faste praktiske arbejdsopgaver om natten. 

• God kommunikation med kollegaer ift. at sikre sammenhæng mellem dag/nat og aften/nat. 

Stilling er en fastansættelse på 56 timer fordelt på 2 uger, fra torsdag til torsdag med start i ulige uger, i tidsrummet 

22.45 – 07.15. Således kommer du til at arbejde sammen med dine øvrige natkollegaer.  

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 

afdelingslederen for natteamet Maria Signe Bengtsen på tlf. 20533741. 

Ansøgningsfristen er torsdag d. 15. september 2022. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 20. september 

2022.    

 

 

http://www.parkvaenget.dk/

