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Virksomhedspraktik

Skole

I afdeling for Pleje og
Omsorg

Vordingborg Modellen,
skole på skiftesporet

Løntilskud

Mere end
225 timers
ansættelse i
samme
virksomhed
eller anden
virksomhed

I den virksomhed,
hvor du var i praktik

225 timers
ansættelse
i samme
virksomhed

Vil du være vores nye kollega, vil og kan du deltage i den SOSUforberedende indsats, så vil vi gerne hjælpe dig på vej.
Vordingborg Kommune inviterer dig med i VORDINGBORG MODELLEN SOSU
KLAR til Hold 5
Vi vil hjælpe dig på vej til at kunne klare kravene til at blive optaget på Socialog Sundhedshjælperuddannelsen i 2018.
Din nye mulighed kan starte med en virksomhedspraktik på 4 uger, herefter et
skoleophold på 4 uger og endelig et løntilskudsjob på 13 uger. Dit tilbud
tilpasses dine vilkår og aftales med din vejleder i Jobcentret, din
virksomhedspraktik kan derfor blive længere.
Hvis du vurderes til at klare kravene til at blive ansat i afdelingen for Pleje og
Omsorg, så sikrer vi dig som minimum 225 timers ansættelse de efterfølgende
uger og forhåbentlig mere, så du kan kvalificere dig til at blive optaget på
SOSU-hjælper uddannelsen. Er du dygtig nok, kan der blive en mulighed for
ansættelse på op til 1248 timer inkl. Løntilskud. Det vil berettige dig til
voksenelevløn på GF2 og Social og sundhedshjælper uddannelsen.
Vi forventer at du holder af mennesker og kan begå dig sammen med dem. At
du har kørekort og kan køre bil eller kan cykle over kortere afstande. At din
fysik er som den skal være, for at klare en dagligdag indenfor SOSU-området.
Adgangskrav til SOSU-hjælper uddannelsen er:




Den afsluttende grundforløbsprøve
Fagene Dansk (D-niveau) og Naturfag (E-niveau)
Certifikatfagene Førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse

Hvis du kan og hvis du vil, skal du søge om optagelse i VORDINGBORG
MODELLEN SOSU KLAR.
Du skal mærke din ansøgning ” VORDINGBORG MODELLEN SOSU KLAR”
attesteret Vibeke Riberdal og du skal sende til aeldresikkerpost@vordingborg.dk
Ansøgningsfrist: 21. august 2017
Du skal i din ansøgning kort beskrive, hvorfor det netop er dig, vi skal vælge
HUSK! At vedhæfte dit CV og eventuelle uddannelsespapirer og udtalelser.
Der afholdes samtaler uge 35 2017, hvor kandidater udvælges.
Du skal forvente at kunne fremvise ren straffeattest ved samtalen.
Vi glæder os til at mødes med dig

Pleje og Omsorg administrationen

