
Vi søger en engageret og dygtig kollega, der med sin 
faglighed kan understøtte patienternes rehabiliterings-
forløb. Er du imødekommende, serviceminded og har du 
samtidig en sundhedsfaglig baggrund, kan det være dig, vi 
leder efter.

Dine opgaver på Sano
Sano Skælskør er ejet og drevet af Gigtforeningen og er et 
foreningsejet sygehus, som tilbyder specialiseret tværf-
aglig rehabilitering til mennesker med gigt og Parkinsons 
sygdom på forskellige ophold af kortere og længere 
varighed. Vi har desuden forsikringskunder og privatbetal-
ende kunder. 

Du bliver eneansvarlig for patienterne i nattevagten. Du 
sørger for produktion af morgenmad til patienterne lørdag 
og søndag. Dine nærmeste kolleger bliver vores to faste 
aftenvagter, den anden nattevagt og personalet i køkken- 
og serviceafd. samt naturligvis sygeplejerskerne i dagvagt 
– foruden det øvrige sundhedsfaglige personale.

Nattevagterne er planlagt med 7 dages vagt og 7 dages fri. 
Mødetid kl. 22.30. Mellem kl. 23.30–6.30 er du ‘sovende 
nattevagt’ med rådighedsvagt fra vagtværelse. På hver-
dage har du fri kl. 7.30. I weekenden tilbereder du morgen-
mad til Sanos patienter, før du har fri kl. 10.30.

Vi tilbyder 
En attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og 
tværfagligt samarbejde. Vi har et velfungerende person-
ale, hvor alle arbejder sammen om at understøtte den en-

kelte patients målsætninger, motivation, aktivitetsprob-
lematikker og fastholdelse efter ophold. Stillingen er på 
28,75 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1. juni 2020.

Vi forventer at du
• Har en sundhedsfaglig uddannelse, evt. social- og sund

hedsassistent eller måske er i gang en sygeplejerskeud
dannelse

• Er selvstændig, handlekraftig og samvittighedsfuld i
dine vagter

• Er empatisk, rolig og afbalanceret i dit møde med
mennesker

• Kan trives i en selvstændig stilling, hvor det forventes at
du skaber relationer, agerer fagligt og deler dine
observationer med dine kolleger.

Ansøgning
Har ansøgningen vakt din interesse, så send din ansøgning 
til: jobskaelskoer@sanocenter.dk senest søndag d. 12. april 
2020 kl. 12.00.

Vi afholder samtaler: Torsdag d. 16. april 2020

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at 
kontakte afdelingschef Charlotte Oredson på mail:  
coredson@sanocenter.dk eller telefon: 2149 5132.

Du kan med fordel læse mere om Sano her: 
www.sanocenter.dk

Nattevagt til Sano Skælskør
Den ene af vores faste nattevagter er i glade omstændigheder, og vi søger derfor 
en ny kollega til et 8 måneders barselsvikariat med mulighed for forlængelse.


