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Rengørings-/husassistent søges til Klejtrup Friplejehjem - Kløverbakken 

Vi leder efter den rette til jobbet som vores nye rengørings-/husassistent – måske er det lige netop 

dig! 

Vi søger én, der kan varetage rengøringen i beboernes lejligheder, samt på dele af fællesarealerne, 

og som ligeledes kan hjælpe til med forskellige praktiske opgaver i køkkenet. 

Du skal kunne arbejde selvstændigt samtidig med, at du værner om det gode samarbejde med dine 

kollegaer. Du får ansvaret for store dele af rengøringen i huset, og skal derfor være i stand til at 

bevare overblikket over opgaverne, og ligeledes være med til at skabe struktur på de mange 

praktiske opgaver, der er på Kløverbakken.  

Vi er en engageret og velfungerende personalegruppe, der værner om vores beboere, og som 

vægter værdier som kvalitet, respekt, samarbejde og anerkendelse meget højt.  

Sammen med beboere, pårørende og lokalsamfundet skaber vi et hjem, hvor det kan mærkes, at 

livet leves, og hvor den enkeltes identitet og integritet bevares og værnes om. 

Vi ønsker os en kollega, der formår at have en positiv tilgang til sine kollegaer, vores beboere og 

pårørende, og som tager udgangspunkt i, at vi alle vil hinanden det bedste. En kollega der 

indimellem tænker ud af boksen, og som i høj grad ser muligheder frem for begrænsninger i en til 

tider presset hverdag.  

Vi kan tilbyde en 25 timers stilling (evt. mulighed for flere timer) m. ansættelse pr. 1.januar. 

Arbejdstiden vil ligge i dagvagt på hverdage, der kan dog forekomme enkelte dage med aftenarbejde 

i forbindelse med afholdelse af sociale arrangementer. 

Ansøgningsfrist tirsdag d.23.november, samtalerne afholdes i løbet af uge 47/48. 

Har du spørgsmål eller andet, som du ønsker at drøfte, så er du meget velkommen til at ringe 

(tlf.98541800) eller skrive til undertegnede. 

Ansøgning modtages gerne pr. mail på bij@klejtrup-friplejehjem.dk eller pr. post Sandstræde 36 C, 

9500 Hobro. 

Med venlig hilsen 

Birgitte Dahl Jensen 

Forstander/Kløverbakken 
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