
Vi vil meget gerne møde dig, 
og snakke om det

Vi har brug for dig!



Det er ikke nogen hindring, at du ikke taler dansk. Om du har en uddannelse eller ej er ikke vigtigt...

Uanset din baggrund vil vi meget gerne møde dig og få en snak om de jobmuligheder vi har lige nu.
 
Vi mangler nemlig medarbejdere og du kan være en af dem. Er du interesseret i at arbejde med ældre mennesker 
- enten med at sørge for pleje og omsorg, eller praktiske opgaver?
 
Herunder kan du læse mere om hvad vi laver:
 
• Hjælpe med personlig pleje, samt gøre rent for den ældre og hjælpe med tøjvask
• Deltage i aktiviteter med de ældre. Det kan eksempelvis være gåture, spil, sang, musik og dans
• Hjælpe med at lave mad samt hjælpe borgeren ved måltiderne

GENERELT OM ÆLDREOMRÅDET I HJØRRING KOMMUNE

Vores vigtigste opgave er at hjælpe og støtte ældre borgere til at have et godt og værdigt liv med mest mulig 
livskvalitet.
 
Vi sørger for omsorg til ældre borgere – uanset om de er syge og/eller svage af alderdom - så de får en god hver-
dag, med mulighed for at klare sig selv længst muligt.

Mange ældre vil gerne blive boende i deres eget hjem så længe som muligt.

Når den ældre ikke længere kan bo alene og klare sig med hjemmeplejens hjælp, kan man søge om at bo på et 
plejecenter.

HJEMMEPLEJE ER HJÆLP TIL BORGERE I EGET HJEM

I Danmark kan den ældre borger få hjælp i form af hjemmehjælp og sygepleje. Hjemmepleje er hjælp til borgere, 
der bor hjemme, men ikke længere kan klare sig selv. Det kan for eksempel være hjælp til personlig hygiejne, mål-
tider, rengøring, indkøb. Hjælpen kan være både dag, aften og nat.

PLEJECENTER

Et plejecenter er et hjem for mennesker, der er gamle eller syge. Man skal have et behov for hjælp og omsorg, der 
er så stort, at det ikke kan gives i eget hjem. 

På plejecentret giver vi den ældre borger pleje, omsorg og opsyn i døgnets 24 timer. Her arbejder sundhedsfagligt 
personale, der har en uddannelse i at yde omsorg.



MØD TO AF VORES UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

Navn:   Anita Krysztofiak
Kommer fra:  Polen
Arbejder som:  Social- og sundhedshjælper
Arbejder ved:  Løkken Hjemmepleje, Hjørring Kommune

Det betyder meget for mig at arbejde i hjemmeplejen. Jeg er stolt over at arbejde 
med ældre mennesker. 

Det glæder mig, at jeg kan være med til at skabe værdighed og livskvalitet i borgernes alderdom. Og hjælpe 
de svageste borgere med at få opfyldt deres basale behov og give dem indhold i deres liv. 

Jeg er med til at løse mange forskellige faglige og spændende udfordringer på en arbejdsdag. Der er ikke to 
dage, som er ens. 

Jeg lærer noget nyt hver dag. Jeg har mange gode kollegaer og det sociale og fællesskabet på arbejdet 
betyder enormt meget for mig.

Navn:   Djenana Maric
Kommer fra:  Bosnien
Arbejder som:  Social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant
Arbejder ved:  Vesterlund Ældrecenter, Hjørring Kommune

Jeg er 48 år, gift og bor med min mand og vores 3 børn i Hjørring. I 1993 kom jeg til 
Danmark som flygtning sammen med min nuværende mand, Alexander. Vi flygtede 
fra vores land fordi der var borgerkrig. 

De første 3 år boede vi på forskellige flygtningecentre. Først Gentofte, så Næstved, derefter Vigsø bugt, så 
Hanstholm og til sidst kom vi til Hjørring. 

Jeg kan tydeligt huske, hvor svært det var at gennemgå processen med at søge asyl, opnå opholdstilladelse, 
samt skabe et hverdagsliv. Alt det imens man forsøger at få et netværk, lære et nyt sprog og begå sig i en 
anden kultur.

Jeg har været ansat i Hjørring Kommune siden 1997, først som tosproget pædagogmedhjælper i en børne-
have. 

I 2004 tog jeg uddannelsen som social- og sundhedshjælper, og i 2014 videreuddannede jeg mig til social- 
og sundhedsassistent.

Jeg elsker mit arbejde. Jeg har en positiv tilgang til hverdagen, som gør mig glad for både mit liv og arbejde.

KONTAKT

Vi håber at høre fra dig 

 michael.andersen@hjoerring.dk   41 22 69 14
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