ter
”I Danske Diakonhjem betrag
vi ethvert menneske som
værdifuldt og unikt skabt”
– Danske Diakonhjems

værdigrundlag

DANSKE
DIAKON

HJEM

Har du lyst til at
arbejde hos
Danske Diakonhjem?

Danske Diakonhjem er en virksomhed på
ældreområdet, der driver plejehjem i hele
landet i samarbejde med kommunerne.
Danske Diakonhjem driver også botilbud,
hospice og friplejehjem – og er i dag landets største aktør i driften af friplejehjem.
Der er i dag mere end 60 plejehjem,
botilbud, hospice og friplejehjem under
Danske Diakonhjem.
Danske Diakonhjem, der har hovedkontor i Vejle, er organiseret som en ikkeoverskudsgivende virksomhed, der ejer
sig selv og ledes af en ulønnet bestyrelse. Det betyder, at det vigtigste mål
for Danske Diakonhjem ikke er at tjene
penge. Det vigtigste er, at give gamle
mennesker et godt liv og et godt hjem.
Der er mange forskellige opgaver, der
skal løses på et plejehjem – både inde
og ude. Hvis du har lyst, kan du nu søge
job som inde-servicemedarbejder (Pleje
hjems-medhjælperassistent) eller udeservicemedarbejder (Vicevært-medhjælperassistent) hos Danske Diakonhjem.

Der er mange ansatte på et plejehjem
– så du får mange glade og gode
kollegaer, som glæder sig til at arbejde
sammen med dig.

Bliv servicemed-
arbejder hos Danske
Diakonhjem

Det betyder ikke noget, at du aldrig har
arbejdet på et plejehjem før. Men det
er vigtigt, at du gerne vil arbejde på et
plejehjem, hvor man skaber glæde og
omsorg i beboernes liv. Er der noget,
du ikke kan, vil dine kolleger sørge for
at lære dig, hvordan du skal gøre.

Du kan søge arbejde på et af Danske
Diakonhjems plejehjem, hvis du har et
kognitivt handicap og er tildelt førtidspension eller fleksjob.

En diakon er særligt uddannede
omsorgs- og plejepersonale, der
udover deres faglige uddannelse
har en kirkelig uddannelse som
diakon. Fundamentet er det kristne
livs- og menneskesyn, og det betyder, at man imødekommer menneskets behov både fysisk, psykisk,
socialt, kulturelt og åndeligt.

Før du bliver rigtig ansat, skal du være i
praktik i nogle uger.
Som praktikant får du ikke løn, men her
finder du og forstanderen ud af, om du
kan lide at arbejde på plejehjemmet.
I finder også ud af, hvilke opgaver du
kan løse – og hvor mange timer om
ugen, du skal arbejde. Du får faste
arbejdstider og arbejdstøj med plejehjemmets navn på.
Hvis du bagefter bliver ansat som
servicemedarbejder, får du cirka 50
kroner i timen.

Hvis du gerne vil arbejde på et af
Danske Diakonhjems plejehjem, skal
du selv, eventuelt sammen med din
hjemmevejleder eller din beskæftigelsesvejleder i jobcentret, kontakte din
KLAPjob-konsulent, der har kontakt til
Danske Diakonhjem i dit område.

For at være
servicemedarbejder
skal du:

Eksempler på
arbejdsopgaverne
inde som Plejehjems-
medhjælperassistent:
n Opvask – sætte i opvaskemaskinen,
tømme opvaskemaskine og sætte
på plads
n Vaskekælder – lægge tøj sammen og
fordeling af vasketøj til beboerne
n Oprydning i køkkenet

n være motiveret for at arbejde
på et plejehjem

n Støvsuge og/eller tømme robot		
støvsuger

n selv være i stand til at komme
på arbejde

n Tørre borde af

n være engageret i dit arbejde

n Tømme skraldespande

n være god til at lytte

n Klargøre morgenmad

n være god til at holde orden

n Tale med beboere fx i opholdsrummet

n møde til tiden

Eksempler på
arbejdsopgaverne ude
som Viceværtmedhjælperassistent:

”I Danske Diakonhjem
lægger vi vægt på,
at vi er ordentlige”
m-motto

– Danske Diakonhje

n Feje gård og parkeringsplads
n Holde rent udenfor samt i området
omkring plejecentret
n Hjælpe til ved varemodtagelse
n Håndtere afrydning af affald
n Fordeling af post til beboere
n Hjælpe til med pasning af pleje-		
hjemmets dyr
n Slå græs og andet viceværtsrelateret arbejde

I samarbejde med KLAPjob under Landsforeningen LEV, kan Danske Diakonhjem
tilbyde mennesker med kognitive handicap ansættelse som servicemedarbejdere på et af deres plejehjem.
Formålet er at give mennesker med
kognitive handicap et alternativ til eksempelvis arbejdet på et beskyttet værksted.
Som ansat i skånejob i et af Danske Diakonhjems plejehjem får man mulighed for
en normal hverdag med ansvar, tættere
kontakt til andre mennesker og øget mulighed for at forbedre sin livskvalitet.
Til gengæld får Danske Diakonhjem nogle
loyale, dedikerede og stabile medarbejdere, der vil bidrage til et godt arbejdsklima i plejehjemmet.
Læs mere om Danske Diakonhjem på
www.diakonhjem.dk

KLAPjob
KLAPjob er en indsats under
Landsforeningen LEV, som laver
skånejob og fleksjob til mennesker med kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker,
der for eksempel har udviklingshandicap, autisme, ADHD,
spasticitet, epilepsi, muskelsvind
eller erhvervet hjerneskade, der
gør, at de har behov for støtte til
at komme ind på det ordinære
arbejdsmarked.
KLAPjob har konsulenter fordelt
over hele landet og har aftaler
med kommuner, virksomheder og
organisationer i hele Danmark.
Læs mere her: www.klapjob.dk

Landsforeningen
LEV
LEV er en privat landsdækkende
forening for mennesker med
udviklingshandicap, pårørende
og andre interesserede – dannet
i 1952.
Det økonomiske grundlag for
LEVs arbejde skyldes i høj grad
støtten fra foreningens i dag ca.
10.000 medlemmer og andre
interesserede. LEV modtager
desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.
Hendes Majestæt Dronning
Margrethe II gav i juni 2001
tilsagn om at være protektor for
LEV.
LEVs Landsformand er
Anni Sørensen.
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Danske Diakonhjem
ansætter mennesker med
kognitive handicap

Læs mere her: www.lev.dk
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