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Stillingsbeskrivelse Omsorgsmedhjælper.  

 

Generelle forhold og vilkår 

 

Medarbejderen er forpligtiget til, at udføre sit arbejde ud fra Sølunds og Skanderborg 

kommunes kultur- og værdigrundlag – herunder medvirke aktivt og positivt i udviklingen af 

kultur og værdigrundlaget. 

 

Medarbejderen forventes i sit arbejde og samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere at 

være åben overfor kritik samt være villig til og indstillet på at give konstruktiv kritik – dette 

indbefatter at man efterlever en kultur hvor man taler til hinanden i stedet for om hinanden. 

 

Medarbejderen skal samarbejde tværfagligt med Landsbyen Sølunds øvrige fagpersonaler – 

samarbejdet skal basere sig på åben og konstruktiv dialog. 

 

Medarbejderen er ansat til, at påtage sig og forvalte et ansvar. Dette ansvar medfører en 

betydelig kompetence i forhold til arbejdet med den enkelte beboer, hvor mange beslutninger i 

hverdagen træffes af den enkelte medarbejder. 

 

 

 

Specifikke ansvarsområder: 

 

Medarbejderen er medansvarlig for efterlevelse af beboerens pædagogiske plan – herunder at 

arbejde efter de mål, delmål og aktiviteter for den enkelte beboer som er opstillet i planen og 

som i øvrigt aftales på team og personalemøder. 

 

Medarbejderen skal i sit daglige virke drage omsorg for og være nærværende overfor 

boenhedens beboere. 

Konkret kunne indgå i det pleje og omsorgsmæssige arbejde, så som bad, soignering, 

påklædning, hjælp under måltider mv.  

 

Medarbejderen er forpligtiget til at opsøge og videregive informationer der vedrører såvel 

specifikke forhold omkring den enkelte beboer såvel som generelle forhold der indvirker på det 

pædagogiske arbejde i boenheden.  

 

Medarbejderen er forpligtiget til, at sætte sig ind i hvilke medicin præparater der anvendes i 

huset, samt orientere sig om ændringer.  

 

Medarbejderen skal udføre praktiske opgaver, der er forbundet med varetagelsen af beboerne 

og jobbet som medarbejder i Boenheden – herunder tøjvask, oprydning, indkøb mv.  

 

Medarbejderen skal skrive journalnotat på beboere inden arbejdstids ophør 

 

 

 

Ovenstående stillingsbeskrivelse er generel og dækker Landsbyen Sølunds forskellige 

boenheder og målgrupper. 

 

I nogle boenheder udleveres specifik funktionsbeskrivelse ved ansættelse.  

 

 

 

 

 

  


