Stiftelsen Betelhemmet i Jönåker söker
Sjuksköterska 100%
Prisbelönt äldreboende med kristen grund i hjärtat av natursköna Kiladalen i
Södermanland
Betelhemmet är ett litet, lantligt beläget privat äldreboende i Jönåker som ligger 1,5 mil söder om
Nyköping, mitt i natursköna Kiladalen i hjärtat av Södermanland. Hemmet grundades 1993 av Helge och
Karin Lundborg utifrån deras genuina kärlek till och omtanke om äldre människor. Deras vision var att
skapa ett gemytligt äldreboende med hemkänsla och värme utifrån kristna värderingar.
På grund av pension söker vi nu en ny sjuksköterska som i samarbete med verksamhetschef samt övrig
personal vill fortsätta att utveckla omvårdnadsarbetet på Betelhemmet.
På Betelhemmet arbetar idag 15 undersköterskor, sjuksköterska samt kökspersonal och
verksamhetschef. Betelhemmet har eget kök och all tillagning sker på plats med färska råvaror.
Betelhemmet har 16 platser fördelade på 16 lägenheter, modernt utrustade och fräscha till sin
utformning. Betelhemmet arbetar utifrån en kristen värdegrund och vår viktigaste resurs är vår personal.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Betelhemmet arbetar man med att ge god och säker vård i livets alla skeden.
Sjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet och är den som ser individens hela
vårdprocess. I arbetet ingår att identifiera och aktiva förebygga hälsorisker och samarbeta med
omvårdnadspersonal gällande deras arbete och dokumentation. Som sjuksköterska arbetar man både
självständigt och i team med annan vårdpersonal (läkare, undersköterskor, paramedicin) samt anhöriga.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet inom
äldreomsorg. Vi önskar att du är ansvarsfull, förmögen att ta egna initiativ, arbeta självständigt, ha god
samarbetsförmåga med vårdpersonal samt ha intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med
personal och boende. Vi värdesätter flexibilitet och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
vid tillsättandet av tjänsten.
Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde 1 mars eller efter
överenskommelse.
Ansökan skickas med CV och personligt brev senast 15 november. Rekryteringsarbetet kommer dock att
fortgå löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Frågor om tjänsten kan besvaras av
Betelhemmets verksamhetschef
Josefine Boberg
Tfn 0708- 19 79 44
josefine.boberg@telia.com

