Savner du at udfolde dit fulde omsorgs potentiale ….
så har du muligheden her
Anker Fjord Hospice søger 1 sygeplejerske til et vikariat fra
1. januar 2023 – 31. december 2023
25 timer pr. uge med mulighed for ekstra vagter.
"et sted hvor patienten kan kaste anker, når livet nærmer sig sin afslutning"
dette var/er grundtanken bag Anker Fjord Hospice – et hus udformet som et anker, med en
beliggenhed i en smuk og uberørt natur ned til Ringkøbing Fjord.
"Fokus på livet" har fra første dag tilbage i 2006 været vores vision – vores ledestjerne. For
alle ansatte og frivillige handler det om at gøre ventetid til levetid – at udføre aktiv livshjælp til
døende. Derfor lyder vores kerneopgave "bedst mulig livskvalitet" til både patient og deres
familie.
Patientens livshistorie er hele omdrejningspunktet for mødet og tilgangen. Det handler om at
finde ind til mennesket bag sygdommen – og for mange har sygdommen fyldt meget i en lang
periode. På hospice ændres fokus fra behandling af sygdom til lindring af symptomer – idet al
helbredende behandling er ophørt.
Gennem den livshistoriske fortælling og samværet med patient og familie finder vi frem til håb,
drømme og ønsker for den kommende tid.
Vores vigtigste redskaber er tid, ro og nærvær – det handler om at se det hele menneske og
gennem en tværfaglig, specialiseret indsats lindre de symptomer patienten har. Erfaring viser
os, at god symptomlindring giver overskud og livshåb, som patienterne kan bruge på det, der
aktuelt giver mening og har betydning for dem.
Mod er en vigtig kompetence hos sygeplejersken i mødet med den uhelbredeligt syge og
døende patient.
Har du mod til:
 At møde patienten og de pårørende i det magtesløse
 At være nærværende
 At undres og være nysgerrig
 At være en åben medspiller i et tværfagligt team
 At være kreativ og utraditionel i din faglighed
 At udvikle dig både personligt og fagligt
 At have den specialiserede sygepleje i fokus
Mestrer du egenskaber som:
 åbenhed
 tillid
 empati
 ydmyghed
 gensidig respekt
 tolerance
 ærlighed
Tiltrædelse:1. december 2022
30 – 34 timer/uge
Dag/aften eller Dag/nat

Ansøgningsfrist:
24. november 2022
Ansættelsessamtaler:
28. november 2022
Du kan læse mere om stillingen på
wwwankerfjordhospice.dk
Vi vil gerne læse følgende om dig:
Præcis beskrivelse af kliniske erfaringer samt din motivation for at søge stillingen.
På hvilke områder er du god – og hvordan vil du bringe det i spil?
Hvorfor søger du denne stilling, og hvad er dine tanker og forventninger hertil?
Personlige kvalifikationer som du vil fremhæve som dine styrker.
Ansættelses – og uddannelses CV
Dokumentation for uddannelse og tidligere ansættelse skal først medbringes ved
ansættelsessamtalen.
Du kan søge jobbet online på www.rm.dk og www.jobnet.dk og sygeplejerskejob.dk ved at
klikke på “søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Ansøgninger sendt direkte til Anker Fjord Hospice vil ikke komme i betragtning.
Yderligere oplysninger hos:
Hospicechef Herdis Hansen
tlf. 9659 4901 - mobil 4043 5588
eller
Afd. spl. Ina Lillevang
tlf. 9659 4905 – mobil 2073 9567

