Cura Pleje i Hørsholm søger
….en servicemedarbejder, der kan gøre effektivt rent hos vores borgere.
En af vores faste servicemedarbejdere i Hørsholm, skal nu på skole. Så vi har brug for dig som ny kollega, hvis du er mødestabil, effektiv og har sans for rengøring og andre praktiske opgaver. Til en start vil
det være 20 timer ugentligt fordelt på fire arbejdsdage. Dette kan dog blive mere i den kommende tid.
Det betyder meget for borgere, at du er smilende, omsorgsfuld, grundig og har sans for god service ud
over det sædvanlige. Da vi hjælper borgere, der modtager hjemmehjælp, er det vigtigt, at du kan se om
borger har det godt. Derfor vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra hjemmeplejen.
Er du den rigtige, får du en travl arbejdsdag, hvor du skal kunne arbejde selvstændigt. Efter en kort introduktion, vil du skulle møde direkte ind hos borgerne og ofte kun være i dialog med din leder via telefon/Skype. Det forventes at du stiller egen bil til rådighed.
Så helt konkret ønsker vi os af dig, at du:
•
•
•
•
•

har erfaring med rengøring i private hjem
kan møde hos den første borger omkring 09.00 (fri ca. 14.00)
vil arbejde fire dage om ugen
synes 20 timer til en start er godt nok for dig
Du har kørekort til bil og en straffeattest uden anmærkninger

Vi aflønner efter overenskomst med FOA.
Er du allerede klar til at søge dette job, så send en ansøgning med det samme.
Har du lyst til at høre mere om jobbet og mulighederne, er du velkommen til at ringe til vores daglige
leder og sygeplejerske Charlotte Kastrup på telefon 70231995.
Besøg vores hjemmeside på www.curapleje.dk og se vores video hvis du vil vide mere om os.
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