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Afd Visitation & Hjælpemidler 

 

                                                                                                                 Dato: 23-06-20xx 

Søger I en energisk, struktureret og empatisk visitator?? 

- Så skal i vælge mig!  Jeg elsker et arbejde, hvor der stilles krav til faglighed, hvor jeg skal 

strukturere mit arbejde, hvor der er fart på, og at ikke to dage er ens. Jeg er fra mine 

tidligere ansættelser vant til at være en holdspiller og er god til at arbejde tværfagligt.  

Visitation og Hjælpemiddelsafdelingens vision om at medinddrage borgere i 

sagsbehandlingen og mest mulig hjælp til selvhjælp falder rigtig godt i tråd med mine 

værdier! Jeg er kan se, at de udfordringer i kan stille, falder godt i tråd med de ambitioner, 

og ønsker jeg har for min fremtid. 

Jeg har gennem mit arbejde og uddannelse som sosu-assistent tilegnet mig en solid 

faglighed, med en bred baggrundsviden inden for plejeområdet. Jeg har flair for brug af It 

og journaldokumentation har været en naturlig del af mit arbejde. 

Jeg kan lide, at mit daglige arbejde består af en struktureret hverdag, men som også 

indeholder variation og udfordringer. Jeg kan lide at tale med mange mennesker og har 

stor respekt for det enkelte individ. Jeg har gode kommunikationsevner, og besidder en 

naturlig og anerkendende tilgang til samarbejdet med den enkelte borger. Værdier som: 

respekt, venlighed, lydhørighed, tillid, tålmodighed, empati, solidaritet, er vigtige for mig i 

mit professionelle virke og bestemt forenelig med min myndighedsrolle. 

Jeg vægter tværfagligt samarbejde højt, ligesom jeg mener, at faglig sparring, lydhørighed, 

refleksion og åben kommunikation, er en helt naturlig del af en arbejdsdagligdag. Mine 

tidligere erfaringer som ansvarlig for medicinudlevering, hjælp til at definere hjælpemidler 

til brugerne, kombineret med den daglige pleje af beboerne på xxxx Plejecenter vil være 

kompetencer som giver mig et forhåndskendskab til arbejdet som visitator. Jeg er åben og 

motiveret for at lære nyt og kan starte når som helst. 

Jeg glæder mig til at høre fra Dem og uddybe min ansøgning ved en samtale. 

 

Med venlig hilsen 

 

Berit Hansen 


