Ringkøbing-Skjern Kommune
Sundhedscenter Vest

Forebyggende medarbejder søges til forebyggelse af mistrivsel og ensomhed hos borgere over 65 år.
Ringkøbing-Skjern Kommune har afsat midler til en særlig indsats for at forebygge og bekæmpe ensomhed
blandt ældre. Indsatsen retter sig blandt andet mod borgere over 65 år, der mister en ægtefælle samt alle
enlige borgere på 70 år, der ikke i forvejen modtager hjælp fra kommunen. Målgruppen tilbydes et
forebyggende hjemmebesøg med støtte, råd og vejledning til at opretholde sund levevis og forebygge
mistrivsel.
Indsatsen er en del af flere projekter i kommunen med henblik på at mindske antallet af ensomme ældre.
Der samarbejdes på tværs af projekterne for at opnå højst mulig effekt af indsatsen.
Medarbejderen tilknyttes sundhedsfremmeteamet på Sundhedscenter Vest i Tarm, der blandt andet står
for forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende tiltag i forhold til borgere med kroniske
sygdomme og livsstilsproblematikker. Der forventes et tæt samarbejde og fælles opgaveløsning med
teamet. Derudover er der samarbejde med personale fra Rusmiddelcenteret, Aktivitetsområdet og andre i
Ringkøbing-Skjern Kommune for at sikre sammenhæng i indsatserne.
Der er krav om dokumentation og effektmåling, så der er behov for en systematisk arbejdsgang og
struktureret opfølgning på opgaverne. Ligeledes vil du skulle medvirke i udvikling af andre indsatser, der
kan fremme ældres mestring af seniortilværelsen.
Vi forventer, at du:
 har en faglig relevant uddannelse på bachelorniveau
 har erfaring med at anvende sundhedspædagogik i borgerforløb og samtaler
 arbejder ud fra et borgerinddragende og rehabiliterende helhedssyn
 har erfaring inden for målgruppen
 er selvstændig, fleksibel og med et godt humør
 har kørekort og kan anvende egen bil i arbejdet
Vi tilbyder:
 en spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor faglighed, humor og engagement
vægtes højt
 en afvekslende dagligdag med stor grad af selvstændighed
 en arbejdsplads, hvor du har mulighed for indflydelse, og hvor der er plads til nytænkning
 en arbejdsplads, hvor tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde prioriteres højt
Stillingen er på 30 t./ugen, og er foreløbigt fra 01.10.2020, eller efter aftale, frem til medio 2022.
Ansættelsessted er: Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3, 6880 Tarm
Ansøgningsfrist: 19.08.2020.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag 26.08.2020
Løn efter gældende overenskomst og omfattet af ny løn.
Yderligere oplysninger fås fra uge 31 ved henvendelse til:
Koordinator Lene Brodde tlf. 9974 1599 eller forebyggende medarbejder Hanne Larsen tlf. 9974 1593
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse samt andre relevante informationer sendes således:
Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgninger sendes elektronisk. Du sender din ansøgning
ved at trykke på knappen ”send ansøgning” nedenunder selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning
og dit CV samt relevante bilag i PDF eller DOC.

