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e ledige stillinger på www.hedensted.dk 
Vikariat som udekørende sygeplejerske i Distrikt Vest 

Vi tilbyder 1 vikariat som udekørende sygeplejerske i Distrikt Vest fra 1. juli 
til 30. september 2016. Vikariatet er på 30 timer om ugen med henholdsvis 

dag- og aftenvagter samt enkelte weekendvagter. 
Ansøgningsfrist: 22.05.2016 

 
Baggrund for stillingsopslag: 

Der er tale om et barselsvikariat. 

 
 

 
 

Genopslag - Pædagog eller ergoterapeut der brænder for 
neuropædagogik 

Vi søger snarest muligt en pædagog eller ergoterapeut til bostedet Højtoften. 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du både har kompetence og 

erfaring i forhold til neuropædagogik, og at du vil stille dig i spidsen for en 
udviklingsproces, som skal bringe neuropædagogikken i fokus. 

Ansøgningsfrist: 25.05.2016 
 

Baggrund for stillingsopslag: 
Baggrunden er, at Frydenlyst skal opgraderes på det neuropædagogiske 

område, og dette er en kompetence, som ikke findes i huset pt.. 

Det er derfor blevet besluttet at uddanne hele personalet på Højtoften på et  

basalt niveau, hvilket er igangsat i indeværende måned. Samtidig er det aftalt, 

at der skal ansættes en person med særlig kompetence indenfor området, som 

kan være tovholder på de processer, som skal gennemføres i forbindelse med 

implementeringen af neuropædagogik, og det er den stilling, som har været 

opslået. 
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Social- og sundhedsassistent 
Plejecenter Nederbylund i Tørring søger 2 Social- og Sundhedsassistenter til 

udekørende aftenvagt Stillingerne er på 30 t / uge og den ene stilling er ledig 
fra 1. juli og den anden fra 1. november 2016. Arbejdstiden ligger primært 

aften - med weekend hver anden uge 
Ansøgningsfrist: 26.5.16 

 
Baggrund for stillingsopslag: 

Der er tale om ledige stillinger, som er midlertidige besat med en sygehjælper 

samt en sosu-hjælper. Der er dog egentlig tale om assistentstillinger, hvorfor 
man gerne vil have besat stillingerne med assistenter. 

 
 

Ernæringsassistent til Produktionskøkkenet i Løsning 
Til Produktionskøkkenet, Løsning er en stilling som ernæringsassistent ledig 

pr. 1. september 2016 eller snarest derefter. Stillingen er gennemsnitlig på 30 
timer pr. uge med weekendvagt hver 3. weekend. 

Ansøgningsfrist: 06.06.16 
 

Baggrund for stillingsopslag: 
En af medarbejderne i produktionskøkkenet har valgt at gå på efterløn, så 

derfor søges der en ny  ernæringsassistent.
 

 


