
 

 

Job på Det grønlandske Patienthjem i København 
 

________________________________________________________________________________________________ 

   
                                                                                                                                                      Kalaallit Nunaanni Peqqinnissaqarfik 

                                                                                                                                                                  Det Grønlandske Sundhedsvæsen 

  
 

Det Grønlandske Patienthjem er et midlertidigt hjem for patienter fra Grønland før og 
efter hospitalindlæggelse. 
Der er plads til 62 beboere med mulighed for opredninger til pårørende. 
Der er et stort patientflow i alle aldre med lidelser indenfor alle 
sygdomskategorier. 

 

 
1 koordinerende Social- 
og sundhedsassistent 
søges til en stilling på 37 
timer ugentlig arbejdstid 
fra 1. juni 2018 eller 
snarest derefter. 
 

Arbejdstiden i dagvagter er 
placeret indenfor tidsrummet 
kl. 08.15-15.45 fra mandag til 
fredag.  
 
Vi arbejder tæt sammen 
med hospitalerne i Region 
Hovedstaden, med at få et 
optimalt og 
sammenhængende forløb 
for den enkelte patient 
under opholdet i Danmark. 
 
Vi vægter et godt kollegialt 
samarbejde, engagement, 
åbenhed og selvstændighed 
højt. 
 
Det grønlandske Patienthjem 
er en røgfri arbejdsplads. 

Dine arbejdsopgaver: 
- Planlægning og koordinering af 
patient flowet mellem; Det 
grønlandske Patienthjem (DgP), 
tolkekontoret og hospitalerne i 
Region Hovedstaden.  
- Visitering af sengepladser, 
herunder anden indkvartering 
ved pladsmangel. 
- Betjening af henvendelser ved 
receptionen. 
 
Dine kompetencer: 
- Minimum 2 års erhvervserfaring 
og gerne med koordinerende 
opgaver fra f.eks. hjemmeplejen. 
- Serviceminded & 
imødekommende. 
- Robusthed og rummelighed i en 
til tider hektisk hverdag. 
- Fortrolig med at bruge IT-
systemer. 
- God kommunikator på alle 
niveauer. 
- Dobbeltsproget (grønlandsk/ 
dansk)  

 
Ansættelsesforhold: 
Løn og øvrige 
ansættelsesforhold vil være 
efter gældende overenskomst 
mellem Grønlands Selvstyre og 
FOA for ansatte på Det 
grønlandske Patienthjem, de 
første 3 måneder af ansættelsen 
betragtes som prøvetid. 

Yderligere oplysninger: 
Oplysninger om stillingen kan 
fås ved henvendelse til 
sygeplejefaglig leder Susanne 
Styren Olsen på telefon (+45) 
3826 4604. 
 
Venligst bemærk: 
Vi besvarer ikke ansøgninger, 
som ikke er skrevet på dansk. 
 
Der ansættes ikke ufaglært 
personale i stillingen. 
 
Ansøgning: 
Kun elektroniske ansøgninger 
tages i betragtning, vedlagt 
autorisationsbevis fra 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
og CV.  
Originale eksamensbevis & 
anden relevant 
dokumentation medbringes til 
et eventuelt interview. 
 
Søg denne stilling gennem: 
www.gjob.dk eller 
www.jobnet.dk 
 
Ansøgningsfrist: 
25. april 2018 
 
Kalaallit peqqissartut Illuat/ 
Det grønlandske Patienthjem 
Omøgade 3 
2100 København Ø. 
 
www.peqqik.gl 
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