Den selvejende institution Plejehjemmet Birkebo søger afdelingsleder pr. 1. januar 2021.
Den 1. januar glæder vi os til at byde dig velkommen som afdelingsleder på Birkebo. Vi glæder os til, at du
vil sætte dit præg på den positive udvikling på Birkebo. Der er mange ting vi lægger vægt på i vores
fremtidige samarbejde, både i leder teamet og i husets 3 afdelinger. Særligt husets værdier betyder meget
for os og derfor er det vigtigt at du også kan se dig selv i dem.

Fællesskab, Imødekommenhed, Tryghed og Hjemlighed.
Plejehjemmet Birkebo er først og fremmest beboernes hjem og den vinkel har vi med os i alle vores
handlinger.
Birkebo er en dejlig arbejdsplads, vi har en kurs, vi har højt til loftet og vi skaber plads til dialog. Vi er
optaget af trivsel, både beboernes, medarbejdernes og egen.
Opgaveløsningen på Birkebo er kompleks og kompetencerne skal være tilstede og det sikre vi gennem
målrettede kompetenceudviklingsforløb. Læring er en forudsætning for forandring og forandring skaber
mulighed for læring.
Du passer godt til Birkebo hvis du er;
 Visionær, du skal vide hvor du vil hen og hvorfor.
 Du skal have lyst til at gå forrest og vise vejen.
 Struktureret og er i stand til at skabe det nødvendige overblik, det letter opgaveløsningen.
 Handlingsorienteret og tydelig i din kommunikation, det skaber tryghed.
 Tillidsfuld, lyttende og involverende, det understøtter trivsel og det er vi meget optaget af.
 Vild med vore ældre medborgere og at du ser det som en af dine fornemmeste opgaver at
understøtte trivsel og værdighed i deres hverdag.
Du har naturligvis:
 En sundhedsfaglig baggrund.
 En lederuddannelse på min. diplomniveau.
 Ledererfaring min. 3 år og gerne inden for ældreplejen.
 Erfaring i at arbejde procesorienteret og er i stand til at følge opgaverne til ende.
Birkebo er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Helsingør kommune. Vores dejlige hus er
beliggende tæt på skoven og på Øresund. Birkebo har 72 boliger fordelt på 3 afdelinger, 2 somatiske
afdelinger og en skærmet enhed. Lederteamet består af Forstander, leder for service og 2 afdelingsledere
for plejen. Vi har en stabil tværfaglig sammensat medarbejdergruppe og vi ser os som et helt hus. Vores
tilgang til husets beboere sker med baggrund i den personcentrerede omsorg.
Har du uddybende spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte forstander Lotte
Hermansen på mobil 2531 1701, på mail lot46@helsingor.dk eller komme forbi til en kop kaffe eller te.
Send din ansøgning med relevante bilag og kopi af straffeattest til: lot46@helsingor.dk
senest den 19. november 2020 - kl.12.00
Ansættelse sker efter gældende lederoverenskomst.
Vi afvikler ansættelsessamtaler: Den 24.11.2020
Birkebo er en røgfri arbejdsplads. Der er både er røgfri arbejdstid og røgfri matrikel. Beboerne må ryge i
egen bolig og i gårdhaverne.

