
Forstander for Klejtrup Friplejehjem (Kløverbakken)  

Klejtrup Friplejehjem søger en leder til Kløverbakken, hvor omsorg og nærvær sættes i 

højsædet. 

Vi forventer, at du: 

Har lederuddannelse/erfaring og er engageret i 

personaleledelse/personalepleje/personaleudvikling. 

Har en relevant, gerne sundhedsfaglig uddannelse. 

Har kompetence og lyst til at tage det administrative og økonomiske ansvar som det 

indebærer, at lede en selvejende institution. 

Har viden om og forståelse for de politiske og faglige udfordringer, som det indebærer at 

være leder af et friplejehjem. 

Er synlig, dynamisk og struktureret leder med humor, empati og er aktivt deltagende i livet 

på plejehjemmet. 

Er nytænkende og samtidig vil respektere og værne om beboernes og stedets værdier og 

holdninger – herunder også friplejehjemmets værdigrundlag.   

 

Kløverbakken er 10 år gammel og fremstår som et friplejehjem i særklasse. Ud over 

Kløverbakken, har vi også et plejehjem for demente borgere (Blåbærhaven) som har deres 

egen leder. Begge plejehjem har hver 24 boliger. 

Friplejehjemmet er en selvejende institution, med stor lokal opbakning. 

Til friplejehjemmet er tilknyttet en stor støtteforening. 

Det er vort mål, at beboerne fortsat skal kunne leve det trygge og gode hverdagsliv, som de 

tidligere har kendt. Det betyder meget for os, at friplejehjemmet opleves som et godt sted 

at være/komme til. Et sted med mulighed for samvær og aktiviteter i et varmt og åbent 

miljø. 

Friplejehjemmet ligger i et naturskønt område og har et mindre dyrehold som geder, heste, 

høns og et æsel. Vi lægger vægt på, at vore beboere kommer ud på gåture i den skønne 

natur og oplever de forskellige årstider og dyrelivet. Friplejehjemmet har eget køkken, hvor 

maden laves fra bunden af friske råvarer.  

Store dele af personalegruppen har været ansat i mange år og vi er meget optaget af god 

trivsel for dem. 



Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst 

Der er indgået en administrativ aftale med Danske Diakonhjem, som støtter med råd og 

vejledning om administrative, tekniske og personalemæssige forhold. 

Kontakt: 

Yderligere oplysninger om stillingen ved formanden for friplejehjemmets bestyrelse Jon 

Pugholm, tlf. 24259934 eller på mail ij@klejtrup.dk 

Din ansøgning og CV med relevante bilag sendes til Klejtrup Friplejehjem, 

Bestyrelsesformand Jon Pugholm, Fuglevænget 48, Klejtrup, 9500 Hobro eller på mail 

ij@klejtrup.dk  

Ansøgningsfrist er den 10/08-2020 kl. 12.00 

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 17/08 2020. 

www.klejtrup-friplejehjem.dk 
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