2 sundhedsfaglige profiler til SOSU Nykøbing Falster
”Som ny medarbejder, bliver man budt velkommen af en meget energisk og kompetent
undervisergruppe, på en arbejdsplads med tradition for høj faglighed og høje ambitioner
på uddannelsernes, medarbejdernes og ikke mindst elevernes vegne. Ikke to dage er
ens” fortæller uddannelsesleder Joan Høgstædt Larsen.
Succesfuld uddannelsesinstitution
SOSU Nykøbing Falster uddanner personale og afholder kurser inden for omsorg,
sundhed og pædagogik. Vi er den mindste selvstændige SOSU-skole i Danmark, men når
elevernes og medarbejdernes trivsel måles, er vi blandt landets bedste. Vi består af ca.
60 dygtige og engagerede kollegaer med forskellige faglige baggrunde og omkring 2000
elever og kursister årligt. Du kan læse mere om os her www.sosunyk.dk
Underviserrollen
En stor del af din opgave bliver at undervise vores unge elever på grundforløb 2 mod
social- og sundhedsuddannelserne samt grundforløb 1. Endvidere vil dit skema kunne
bestå af undervisningsopgaver på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb samt
kurser. En vigtig del af din rolle er – sammen med dine kollegaer - at gøre eleverne så
dygtige som overhovedet muligt, så de er klar til et hovedforløb.
En del af et team
Du bliver en del af en undervisergruppe, som sammen, har øje for at skabe det bedst
uddannelsesforløb for vores elever. Det er en kreativ undervisergruppe der tilegner sig
nye undervisningsmetoder i takt med den pædagogiske og didaktiske udvikling.
”Som underviser får du en plads i et kontorfællesskab sammensat af undervisere med
forskellig sundhedsfaglig baggrund og med ét fælles mål. Du bliver en del af et team,
hvor faglig sparring og deling af undervisningsmateriale er i højsædet. I teamet er der
møder og afsat tid til fællesforberedelse” fortæller Joan.
Kompetencer






Vi forventer at du er ergo-/ fysioterapeut eller sygeplejerske
Har stærke relationelle kompetencer, stor interesse og blik for vores målgruppe
Du har en stærk faglig profil og brænder tillige for didaktik og klasserumsledelse
Erfaring med eller lyst til at formidle grundlæggende sundhedsfaglige
kompetencer
Gerne særlige kompetencer inden for demens

Imødekommende person
Som person er du tillidsfuld, ærlig og åben, og du har ambitioner på skolens vegne. Du
ser stillingen som en unik mulighed for at samarbejde med andre faggrupper og du
brænder for målgruppen og dit fag. Desuden er du i stand til at møde eleverne i
øjenhøjde og med respekt for deres udfordringer og så glæder du dig til en sjov hverdag
blandt gode kollegaer.

Interesseret?
Har du spørgsmål til de to stillinger, eller vil du vide mere, er du velkommen til at
kontakte uddannelsesleder Joan Høgstædt Larsen 29120498.
Send din ansøgning med CV og øvrige relevante dokumenter snarest til
direktionssekretær Kirsten Lauritsen på kl@sosunyk.dk.
Stillingerne er på 37 timer om ugen og vi ønsker dem besat senest pr. 1.marts 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 og stillingerne aflønnes i henhold til
gældende overenskomst.
Du skal være opmærksom på, at vi holder lukket mellem jul og nytår, og at vi således
gerne modtager din ansøgning, men ikke besvarer telefon og indkomne mails i den
periode.
Ansøgningsfrist 17. januar 2018 inden kl. 9.00.
Vi glæder os til at høre fra dig.

