Timelønnede og fastansatte sygeplejersker søges i hele landet

Vi har godt nok fart på, så vi har vi brug for at få styrket vores netværk af kompetente og erfarne
sygeplejersker i hele landet.
Vi udfører mange forskellige opgaver, lige fra sårskifte, medicindosering, parenteral ernæring, personlig
hygiejne, indkøb og forberedelse af måltider, til genoptræning, støtte og omsorg den sidste tid i livet, eller
til den første, hos de mange nybagte mødre og fædre, så vel som at være navigatør i sundhedsvæsnet.
Opgaverne er mange og løber fra en time til fulde døgn.
Vores elektroniske dokumentationssystem er Nexus.
Vi søger nu timelønnede sygeplejersker med mulighed for på sigt, en fastansættelse.
Vi har brug for sygeplejersker:
•
•
•
•
•
•
•

Med min. 5 års bred klinisk erfaring
Som kan se sig selv i et privat firma
Som kan varetage et meget selvstændigt job
Som kan arbejde i sommerferieperioden
Som værdsætter, bidrager og vokser i rammer hvor der er meget højt til loftet
Som har lyst til at udvikle, tænke ud af boksen, ændre og hele tiden hæve baren for pleje, omsorg
og kvalitet
Som selvstændigt kan planlægge sin dag og imødekomme vores kunders behov

Kom med dit dejlige humør, din trang til at stable en anderledes hverdag på benene for vores klienter, så de
man mærke at de lever, selv kan bestemme, og derfor går mætte, glade og trætte i seng, når det passer
dem!
Vi kan tilbyde:
•
•
•
•
•

En rigtig god løn og pension iht OK
En anderledes arbejdsplads hvor du og kunden er omdrejningspunktet
Ansættelse i en virksomhed hvor ordentlighed, kvalitet, fleksibilitet, gennemsigtighed og tillid ikke
er noget vi bare taler om, men rent faktisk praktiserer
Faglig sparring med vores koordinatorer men også med alle dine udkørende kolleger
Deltagelse i team- personalemøder, supervision, undervisning, sommer- og vinterhygge

Trolle Care A/S er en privat virksomhed som leverer sygepleje og pædagogiske ydelser til en stor gruppe af
private klienter rundt om i landet foruden at være leverandør til pensions- og forsikringsselskaber,
kommuner, regioner og en stor gruppe af private selvbetalere rundt om i landet.

Vi gør alt hvad vi kan for at passe godt på vores medarbejdere, og derfor har vi stort fokus på, at man ikke
skal føle sig alene, men hele tiden har mulighed for løbende at få sparring på sine udfordringer og succes.
Hvis du kan se dig i det vi har beskrevet, så skal du kortfattet og motiveret, tage en af vores værdier, som
du syntes passer bedst på dig, og den vil vi gerne bede dig medinddrage i din ansøgning, sammen med et
par ord om, hvem du er og hvad du rigtig gerne vil byde ind med her hos os.
Kortfattet ansøgning og opdateret CV, sender du til job@trollecare.dk
Du er også velkommen til at ringe og høre mere om os og jobbet, til Sarah Voss på tlf. 5219 2034 eller til
Maria Rehr Madsen på tlf. 4048 2034.
Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt og du vil modtage en bekræftelse på din ansøgning.
Du kan læse mere om Trolle Care og vores værdier på www.trollecare.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.

Trolle Care A/S er en privat virksomhed som leverer sygepleje og pædagogiske ydelser til en stor gruppe af
private klienter rundt om i landet foruden at være leverandør til pensions- og forsikringsselskaber,
kommuner, regioner og en stor gruppe af private selvbetalere rundt om i landet.

