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 Stillingsopslag 

Sygeplejeelev m/k/d 
Generalistische Pflegeausbildung  

zur Pflegefachkraft m/w/d 
 
I hjemmeplejen søger vi en sygeplejeelev til 01.03.2022. Du vil tilknyttes enten team Nord, der 
servicerer klienter i og omkring Flensborg, eller team Syd, der servicerer klienter i og omkring 
Slesvig, Rendsborg og Egernførde.  
Stillingen kan være enten fuld- eller deltids og arbejdstiden vil hovedsagelig ligge i dagtimerne, 
samt enkelte aftenvagter. 
 
Vi er som hjemmeplejeafdeling en del af Dansk Sundhedstjeneste. Organisationens mission er at 
opretholde og fremme sundhedstilstanden i den sydslesvigske befolkning, i særdeleshed i den danske 
folkegruppe. 
Vi har mange erfarne og engagerede medarbejdere og vi prioriterer et højt fagligt niveau i vores pleje.  
Vi har aktive og veluddannede praktikvejleder. 
Dansk Sundhedstjeneste arbejder fortløbende med organisationens udvikling og du skal forvente aktivt at 
deltage i denne proces, hvor vision og beskrevne værdier er vores grundlag. 
 
Vi søger en kollega med stor motivation og interesse i at indgå som medarbejder i en serviceorganisation, 
der er baseret på danske traditioner og kultur. 
Du skal kunne anvende dansk som dit daglige sprog, men vi er naturligvis 2-sprogede.  
Vi forventer at du er: 
 

 udadvendt 

 positivt indstillet og har godt humør-også i en travl hverdag 

 omsorgsfuld 

 ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner 

 fleksibel 

 i høj grad har interesse at arbejde med ældre mennesker 

 Lyst og vilje til at lære 
 

Du skal være interesseret i at få formidlet viden og selvstændig være opmærksom på at opdatere og 
ajourføre din viden – alt sammen med henblik på at give vores klienter den bedst mulige kvalitet i de 
ydelser, de modtager fra os, under de rammebetingelser vi har til rådighed.  
Gyldigt kørekort er en forudsætning for stillingen. Du skal kunne benytte gængse Edb-systemer som          
e-mail, skrive-og regneark og du skal kunne tilegne dig brug af vores anvendte dokumentationssoftware 
”Medifox”. 
 
Vi ønsker gerne din ansøgning snarest, hvor du fortæller, hvorfor det lige netop er dig, der skal være vores 
nye elev. Samtidig vil vi se frem til at modtage kopier af dit cv, uddannelsesbevis, vaccinationskort og evt. 
andre bevis og udtalelser, der viser hvad du har beskæftiget dig med. 

 
Ansættelsessamtaler vil planlægges kortfristet og løbende. 
 
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til                                                                
ledende sygeplejerske Sabrina Macht tlf. +49 461 570 58 104 eller via mail sabrina.macht@dksund.de 
 
 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

 


