
Kompetenceoversigt

Kompetencer der kræves i jobbet
Faglige kompetencer:

 n Kan læse, skrive og forstå dansk både det talte sprog og det  
skrevne, således den faglige dokumentation kan bruges.

 n Kan modtage undervisning og derigennem lære at observere  
egne beboere og give dette videre til relevante fagpersoner.

 n Gerne kendskab til hvad demens er, og hvad den faglige tilgang er. 

Personlige kompetencer:
 n Kende egne kompetencer
 n Kunne sige fra hvis de ikke er tilstede.
 n Kende egne psykiske og fysiske ressourcer og begrænsninger
 n Du har en god fysik
 n Kende forskel på en professionel og privat relation til de  
mennesker, som har brug for hjælp

 n Skal kunne skabe sig et overblik, derved planlægge  
dagens arbejde mest hensigtsmæssigt

 n Arbejde selvstændigt men også se teamets værdi  
og være en team-player

 

Sociale kompetencer:
 n Vil beboerne og det at arbejde med ældre/gamle  
– være med til at skabe en god hjemlig stemning 

 n God egen hygiejne 
 n Har humor og godt humør
 n Er imødekommende og kan tale med alle typer af mennesker.
 n Mødestabil. Forvent også arbejde aften, nat, weekend, helligdage, 
højtider  – de ældre skal passes 365 dage om året!

 

Uddannelsesmæssige kompetencer:
 n 02 i dansk og 02 i matematik
 n At man har viljen til det og interesse for området

Andet relevant: 
 n Hjælper - 1 år og 2 mdr. (det nære) - 17 ugers skole
 n Assistent - 2 år og 9 mdr + 3 uger



Kompetenceoversigt

Andre vigtige OBS-punkter
Hvad indeholder jobbet også?

 n Mulighed for fleksibilitet og færre timer
 n Der er mange forskelligartede opgaver (Rengøring, pleje,  
samvær med de ældre, udflugter, gåture, højtider og traditioner 
fejres og værdsættes)

 n Der er mange hjælpemidler, og der er stor fokus på arbejdsmiljø  
og hvordan man arbejder med ex. at flytte de ældre…  
Man kan sagtens være 2 om en opgave

 n Muligheder for at videreuddanne sig og specialisere sig  
inden for specifikke områder

 n Gode kollegaer :-) 
 n Det kan også være at gå på arbejde at: være med ved  
måltiderne, gå ture, tage på udflugt, Læse avisen op,  
hjælpe med at tage tøj osv…

Du skal:
 n Både ville vaske mænd og kvinder samt hjælpe ved toiletbesøg
 n Kunne observerer, være iagttagende og have situations- 
fornemmelse

 n Kunne møde på forskellige tidspunkter
 n Være indstillet på, at der også vil være rengøringsopgaver 
 n Gerne have kreative evner i form af fx kunne strikke, hækle, male, 
brodere, lave kollager, finde på aktiviteter osv.

 n Have evnen til at lytte – det er både vigtigt i relation til at kunne 
forstå og hjælpe den ældre, men også i forbindelse med at kunne 
lytte til deres historier fra ”gamle dage”, da de demente typisk kan 
huske dette tydeligt. Det er medvirkende til at skabe en god  
relation.

  

Andet:
 n Der er tillæg for aften, weekend og natte arbejde samt  
ved helligdag og højtider. 

Gennemsnitlig løn:
 n SSH 23.770 kr. Nyuddannet og uden tillæg. 
 n SSA 26.400 kr. Nyuddannet og uden tillæg.  


