Ringkøbing-Skjern Kommune
Sundhedscenter Vest

Opsøgende medarbejder søges
til forebyggelse af mistrivsel og ensomhed hos mænd over 65 år







Kan du være opsøgende uden at være påtrængende?
Kan du skabe gode relationer og være åben over for forskelligheder?
Besidder du en grundlæggende ro og har personligt overskud?
Er du fleksibel, kreativt tænkende og samtidig systematisk?
Kan du skabe netværk, fællesskaber og inspirere til aktivitet?
Er du nysgerrig og undersøgende, og mestrer du den gode samtale?

→ så er du HAM eller HENDE vi har brug for.
Ringkøbing-Skjern Kommune har fået midler til et 2-årigt projekt, hvor formålet er at skabe sammenhæng i
de indsatser der er på tværs af hele Kommunen, med henblik på at forebygge mistrivsel og ensomhed hos
ældre. Projektet går ud på at opspore enlige mænd over 65 år. Du skal afdække deres behov, henvise til
tilbud, støtte op om eller iværksætte aktiviteter i samarbejde med frivillige og ansatte med henblik på at øge
borgerens livskvalitet.
Projektet er en særlig indsats under de forebyggende hjemmebesøg, og sker i tæt samarbejde med det
forebyggende team på Sundhedscenter Vest i Tarm.
I projektet er der krav om registrering og afrapportering i forhold til effektmåling, så der er behov for en
systematisk arbejdsgang og løbende opfølgning. Ligeledes vil du skulle medvirke i udarbejdelse af materiale
til brug i projektet, og udbrede kendskab til indsatsen bredt i kommunen.
Vi forventer du:







har en faglig relevant uddannelse f.eks. pædagog, fys., ergo, lærer, sygepl.,
men dine personlige kompetencer og erfaring vægter højest
har erfaring inden for målgruppen eller lignende socialt opsøgende arbejde
kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og følge tingene til dørs
kan anvende it til registrering og kommunikation
kan samarbejde med både frivillige og medarbejdere
har kørekort og kan anvende egen bil i arbejdet

Stillingen er på 37 t./ugen, og er midlertidig fra 01.09.2019 til 20.06.2021.
Ansættelsen er med udgangspunkt fra Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3, 6880 Tarm
Ansøgningsfrist: 21.08.2019.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag 27.08.2019
Løn efter gældende overenskomst og omfattet af ny løn. Der skal fremvises straffeattest ved ansættelse.
Yderligere oplysninger fås fra uge 32 ved henvendelse til:
Koordinator Lene Brodde tlf. 9974 1599 eller Forebyggende medarbejder Hanne Larsen tlf. 9974 1593
Projektbeskrivelse kan rekvireres ved at sende mail til: sundhedscenter.vest@rksk.dk (besvares ikke i uge 30)
”Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk.
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" herunder. Vedhæft din ansøgning og dit
CV samt relevante bilag i PDF eller DOC format.”

