Eksempel på en opfordret ansøgning

Navn Navnesen
Tårnvej 135, 7200 Grindsted
Telefon: 12345678
Mail: mmmm@mmm.qe

Sigende overskrift
Det vigtigste først
Vis motivationen!

Dygtig, energisk og empatisk social- og sundhedsassistent med stor erfaring!
Jeg er åben for nye udfordringer i mit arbejdsliv, og jeres plejecenter, jeres værdier, visioner og
tanker om medborgerlig inddragelse stemmer overens med mine kerneværdier.
Jeg brænder for at kunne arbejde med de ældre og give dem en god service i hverdagen, give dem
selvbestemmelse og få dem til at føle sig set og respekteret.
Som fagligperson opleves jeg som ekstra stærk indenfor:
Menneskelige relationer, håndtering af de sjove, svære og skæve samtaler!

Få besvaret bedst
muligt på deres
ønskeliste, men få
din præsenteret så
stærk som muligt!

Fængende
indledning – Vis du
har forstået jobbet
og ros gerne
arbejdspladsen

Se udviklingspotentiale og vejen mod målet!
Medicinhåndtering, personligpleje
Struktureret og effektiv arbejdsindsats
Stort It-tække og dygtig praktikker!
Jeg har gennem 3 år arbejdet som social- og sundhedsassistent i flere funktioner, og for mig har
det altid været en succes, at være på arbejde når borgeren og deres netværk har oplevelse af, at
have fået den bedst mulige service. Jeg yder altid gerne den ekstra indsats når ad hoc
situationerne opstår.
Jeg nyder, at veksle mellem selvstændige opgaver men også de mere teamprægede, hvor vi
virkelig får muligheden for at gøre hinanden bedre og løfte i flok.
Som person opleves jeg som:
Nærværende og passioneret i mit samvær med borgere og kollegaerne.
Empatisk og anerkendende tilgang, borgeren i centrum og fokus på selvstændighed.
Engageret om at nå vores daglige og fremadrettede mål på god og energismittende måde.

Afslutning kan
droppes for at
spare plads! Men
bruges til afrunding

Kontaktoplysninger

Kompetent og altid fagligt opdateret så jeg altid opnår gode resultater og relationer.

Jeg håber, at kunne komme i spil som jeres kommende kollega, og jeg ser frem til at høre fra jer.
Med ønsket om en rigtig god dag.
Med venlig hilsen
Navn Navnesen

Skriv lidt om dig
selv og dine
kompetencer også
de personlige, så
du giver indblik i
hvem du er som
menneske

Eksempel på en opfordret ansøgning
Stillingsopslaget ansøgningen er skrevet til!
SSH, SSA søges til Billund Plejecenter
Vores kollegaer har søgt på uddannelse og andre udfordringer, derfor søger vi nye kollegaer!
SSA på 35-37 timer i dagvagt i Centergruppen – almene plejeboliger
1 SSA og 1 SSH på 30 timer i aftenvagt på Demensafdelingen Værestedet og i Centergruppen – almene plejeboliger







Kan du lide at arbejde med ældre mennesker, hvor du får lov til at varetage helhedsplejen og får et stort
ansvar.
Har du lyst til at vejlede og lede hverdagen i tæt samarbejde med centersygeplejerske, SSH’ere, SSAère og
elever
Kan du se muligheder frem for begrænsninger
Kan du lide at have indflydelse på egen arbejdsdag
Vægter du faglighed og kollegialt samarbejde
SSA, SSH uddannelse
Så er du den kollega vi søger
Vi kan som arbejdsplads tilbyde:





Kollegaer som glæder sig til at lære ny kollega op
En ledelse, der værdsætter initiativ og selvstændighed
Personlig og faglig udvikling

Tiltrædelse den 1. maj eller snarest derefter
Lidt om os:
Ældreområdet består af 8 plejecentre og hjemmeplejen. Du kan læse mere om kommunens værdier og visioner på
hjemmesiden: www.billund.dk
Vi anvender det elektroniske dokumentationssystem Nexus.
Billund Plejecenter er et lyst og dejligt plejecenter, vi har 50 beboere fordelt på 2 afdelinger, 30 i almene plejeboliger
og 20 på en demensafdeling. Vi ligger centralt i byen. Vi har en stor vennekreds og nyder stor glæde af dette. Vi har
eget køkken som laver maden til vores beboere.
Personalegruppen er fordelt på SSA, SSH, elever, samt nogle unge afløser. Vi har fast center sygeplejerske i huset.
Vi lægger stor vægt på at beboerne skal have en meningsfuld hverdag med respekt for deres selvstændighed og
selvbestemmelse, og hvor vi – gennem tværfaglig, professionel støtte, vejledning og omsorg – motivere den enkelte til
at mestre livsudfoldelse og bevare deres identitet.

Yderligere oplysninger:
Har du lyst til at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Plejecenterleder Margit Møller Madsen,
Billund Plejecenter på telefon 7213 15 55 eller via mail: mmm@billund.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningen sendes via OFIR Rekrutteringssystem.
Ansøgningsfrist: 22. april 2019.
Samtaler afholdes uge 17 2019
Vi glæder os til at høre fra dig.

