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Fjordstjernen søger ledsagere. 

Har du lyst til at have med mennesker at gøre?  
Har du lidt ekstra tid og overskud? 

 
Som ledsager arbejder du for vores beboere, der har brug for hjælp pga. varigt nedsat fysisk og/eller 
psykisk funktionsevne. Beboeren vil være bevilliget op til 15 timers ledsagelse pr. måned. 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med den/de beboere, du er ledsager for. Du er 
praktisk hjælp, der medvirker til, at beboeren kan have et selvstændigt og aktivt fritidsliv på lige fod med 
andre. Ud fra beboernes ønsker og behov, skal du og den du er ledsager for i fællesskab planlægge de 
aktiviteter, som beboeren ønsker. Det kan f.eks. være biografture, indkøbsture, festivaler, 
naturoplevelser, ferie, familiebesøg mv.  

Ledsageordningen omfatter - ud over selve det at ledsage beboeren - også opgaver så som at hjælpe 
med at tage jakke af og på, lettere hjælp til forflytning, toiletbesøg eller andre opgaver direkte forbundet 

med aktiviteten. (Personlig pleje er ikke omfattet af ledsagerordningen). 

Vi ønsker en ledsager der: 

• på en nærværende og respektfuld måde har lyst til at arbejde med mennesker 
• har et personligt overskud 
• stabil - og overholder aftaler som er indgået med beboeren 

• udviser medmenneskelig forståelse, samt er rolig og kan bevare overblikket 
• er fleksibel og samarbejdsvillig 
• har en god situationsfornemmelse 
• er tolerant og engageret  

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter er et privat tilbud. Det er kommunerne, der visiterer beboerne. Vi 

planlægger, sammen med beboerne, et liv som den enkelte ønsker. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk 

referenceramme hvor omsorg, udvikling og et liv med kvalitet er essentielt. 

 

Har du spørgsmål så kan du henvende dig til Centerleder Lea Erlund - Mobil.nr. 51 83 39 47 

Send din ansøgning til job@fjordstjernen.dk 

Du kan læse mere om Fjordstjernen på www.fjordstjernen.dk 
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