
 

 

Fælles jobprofil for enhedspersonale uanset faggruppe: 

Opgaver: 

 Viser bevidsthed om indholdet i Parkvængets mission 
 Har focus på beboerens generelle psykosociale rehabilitering – fysisk, psykisk og socialt   

 Udfører praksisnært arbejde med beboeren i centrum og indgår i alle aktiviteter med 

relevans for beboeren  

 Medvirker til at afdække beboerens ressourcer    

 Understøtter personlige recoveryprocesser og mestringsstrategier – i alle almindelige 

daglige gøremål og aktiviteter   

 Almindelig daglig pleje – herunder personlig hygiejne og støtte og vejledning til ADL 

funktioner 

 Påtager sig selvstændige aktiviteter med beboeren udenfor huset 

 Opbygning af relation som forudsætning for at etablere et udviklende samarbejde med den 

enkelte beboer 

 Har fokus på motivationsarbejde – herunder fokus på den anerkendende tilgang 

 Dokumentation af det daglige arbejde – skriftligt og mundtligt 

 Medicinhåndtering – herunder overførsel, opmåling og uddeling af medicin (for de 

medarbejdere, der har medicinkompetence) 

 Støtter op omkring at beboeren modtager den rigtige medicin, - på det rigtige tidspunkt,  

på den rigtige måde og arbejder aktivt med medicinpædagogik 

 Fortløbende udvikling af beboernes handleplaner – herunder opfølgning på mål og 

drømme og udvikling af konkrete arbejdsredskaber og metoder 

 Holder sig orienteret indenfor eget fagområde 

 Reflekterer over egen praksis og sparrer med kolleger om praksis 

 Understøtter teamets faglige niveau med refleksion og vidensdeling 

 Anvender evt. særlige kompetencer til gavn for arbejdet 

 Bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø med åbenhed, ærlighed og rummelighed 

 Indgår i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – såsom pårørende, psykiater, 

praktiserende læge, sagsbehandler, værge, politi, andre offentlige instanser 

 

 

Faglige kvalifikationer: 

 Relevant faglig uddannelse 

 Er i stand til at arbejde selvstændigt og i tværfaglige sammenhænge – herunder 

understøtte teamets faglighed og refleksionsevne 

 Evner at skabe udvikling, fx. ved at udfordre eksisterende rutiner 



 

 

 Kan formidle sin faglighed i skrift og tale 

 Kan anvende digitale arbejdsredskaber til flere funktioner- herunder EKJ - i det daglige 

arbejde 

 

Personlige kvalifikationer: 

Er loyal overfor Parkvængets værdigrundlag og faglige metodegrundlag  

Er engageret og nærværende i relationen med beboere og medarbejdere 

Er selvreflekterende og nuanceret i problemløsning 

Er åben, rummelig og respektfuld overfor beboeres og medarbejderes tanker, følelser og adfærd 

Udviser empati, ligeværdighed og respekt 

Er god til at lytte og skabe tillid 

Kender egne grænser og er dermed god til respektfuld grænsesætning 

Udviser respekt for andre faggrupper 

Er en fleksibel samarbejdspartner i forhold til at påtage sig alle slags opgaver omkring beboerne 

Bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø 

 

 

 

 

 

 


