
Er du sygeplejerske? Så har vi eventyret l dig!
Drømmer du om en hverdag, hvor du gør en reel forskel i andres liv? 
En hverdag i ubeskriveligt smukke omgivelser, i en ledende slling 
med højt l loet?

Vi søger lige nu en sygeplejerske l en spændende afdeling i Nuuk - 
med alle flyeomkostninger betalt.

Arbejdsopgaver i dit grønlandske eventyr
I jobbI jobbet som sygeplejerske kommer du helt tæt på de borgere, som 
har det ekstra svært.
Du vil hDu vil have base på afdelingen Utoqqaat Illuat, i Nuuk, der fungerer 
som et pleje-, aflastnings- og akvitetscenter. I rollen som ledende sy-
geplejerske får du bl.a. det overordnede ansvar for de tre afdelinger 
sygeplejemæssigt, og skal desuden samarbejde med afdelingssygeple-
jersker og teamkoordinatorer. De tre sygeafdelinger består af en af-
deling med aflastningspladser med plads l ni beboere, og to plejeaf-
delinger med plads l henholdsvis 21 og 10 beboere.

Blandt dine kommende arbejdsopgaver er også:
- 
-
-
-

For at kunne udfylde rollen som sygeplejerske, forventes det, at du:
-
--
-

-

Kommunen har sidste år vedtaget en ny sektorplan der består af 9 
indstasområder, gældende for hele ældreområdet. Selve implement-
eringen af sektorplanen er først ved at blive udarbejdet, så du skal 
kunne se dig selv arbejde med udvikling og forbedring.

Løn og ansæ elsesvilkår
Løn og ansæ elseforhold sker i henhold l gældende overenskomst 
mellem Grønlands Selvstyre og AK eller anden relevant forhandlings-
bere get organisaon.

Arbejdsden er 40 mer pr. uge, med skiende vagter, samt arbejde 
hveranden weekend.

Der er ikke bolig l sllingen, men vi hjælper dig med at finde en, og 
betaler eerfølgende alle flyeomkostningerne, forbundet med 
flytningen.

Skal du med på eventyret?
For at komme i betragtning l jobbet skal du sende din ansøging, 
samt CV, l ans@sulinuuk.gl
Mærk din ansøgning “Ledende sygeplejerske”

Har du spøHar du spørgsmål l jobbet eller noget der relaterer sig l det, er du 
velkommen l at kontakte Jan Thomsen på tlf. +45 4040 7719 eller 
Søren Stach Nielsen på tlf. +299 522 406.

Vi glæder os l at høre fra dig!

Udførsel af sygepleje
Koordinering og faglig sparring af sygepleje ved komplekse forløb
Formidling af sygepleje
Udvikling af sygepleje

Har en god indsigt i geriatriske problemsllinger
Har en bred klinisk erfaring - gerne med erfaring på ældreområdet
Har en ambiøs lHar en ambiøs lgang og går eer at implementere højeste faglige 
kvalitet
Kan lide at arbejde med udfordringer og indenfor et område, der er 
i konstant udvikling


