Vi söker en sjuksköterska på 80 -100% till ett av Stockholms bästa vård- och omsorgsboende på
Södermalm
Stockholms Borgerskaps Enkehus och Gubbhus är en stiftelse som driver bl a vård- och omsorgsboende . Vi
finns på Söder, Högalidsgatan 26-28 med en fantastisk miljö både ute och inne. Ända sedan 1724 har Stiftelsen
Borgerskapets Enkehus och Gubbhus haft som ändamål att främja god vård och omsorg av äldre. Detta är något
som vi är oerhört stolta över. Besök gärna vår hemsida om läs mer om oss www.borgerskapet.se
Vi arbetar med kontaktmannaskap och sätter alltid gästerna i fokus.
Borgerskapet är certifierade i utbildningsprogrammet Leva med demens, utifrån Silviahemmets palliativa
vårdfilosofi med livskvalitet som ett ledord. Vi arbetar aktivt med kvalitet och värdegrund utifrån Borgerskapets
värdehandling.
Hos oss får våra gäster en individanpassad aktiv vardag, god omvårdnad och stor social samvaro. Värme,
lyhördhet, värdighet och serviceanda genomsyrar vårt arbete.
Har Du utbildning – erfarenhet – fallenhet – och intresse för att ingå i vårt team?
Arbetet som sjuksköterska innebär sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom medicinska insatser, vårdplanering
och dokumentation. Genom arbetsledarskapet handleder och undervisar Du undersköterskor/vårdbiträden i det
dagliga arbetet. Rullande schema med var 3:e helg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet som att ta ansvar, visa gott bemötande, ha god förmåga att kommunicera
med äldre, vara reflekterande och att vara genuint intresserad av den äldre individen.
Vi är ett gäng som arbetar engagerat med bemötande utifrån Silviahemmets filosofi.
Välkommen med din ansökan redan i dag via e-post: sanna.moller@borgerskapet.se
senast 15/6 -2021 vill vi ha din ansökan. Märk ansökan med ”Sjuksköterska dag/kväll”
Intervju kommer att göras löpande, vilken gör att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Lön, sysselsättningsgrad och tillträde enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten kontakta Sanna Möller, 08 720 89 25.
Besök gärna vår hemsida www.borgerskapet.se
Vårt kollektivavtal: Vårdföretagarna bransch äldreomsorg (F) Kommunal.
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