
Vi er dels i stor udvikling, men står også over for en 
konkret opgave, som vi skal have i gang indenfor 
få uger, dvs. slut september. Til den opgave har 
vi brug for 10-12 kompetente og instrumentelt 
erfarne sygeplejersker som naturligvis vil modtage 
en super god og grundig oplæring

Opgaven dækker ugens 7 dage og vagterne vil 
typisk bestå af 4-5 sammenhængende timer 
morgen/formiddag og så er der igen vagter 
aften. Om natten er der mulighed for vagt med 
tilkaldefunktion fra eget hjem.

Vi har brug for sygeplejersker:
• Med min. 5 års bred klinisk erfaring
• Som kan se sig selv i et privat firma
• Som kan varetage et meget selvstændigt job og 

indgå i et team af sygeplejersker
• Som værdsætter, bidrager og vokser i rammer 

hvor der er meget højt til loftet
• Som har lyst til at udvikle, tænke ud af boksen, 

ændre og hele tiden hæve barren for pleje, 
omsorg og kvalitet

Vi kan tilbyde:
• En rigtig god løn (vi er medlemmer af DI og har 

derigennem overenskomst med DSR)
• En anderledes god arbejdsplads, hvor du og 

kunden er omdrejningspunktet

• Ansættelse i en virksomhed hvor ordentlighed, 
kvalitet, fleksibilitet og tillid ikke er noget vi 
bare taler om, men rent faktisk praktiserer

• Faglig sparring med vores kvalitetskoordinator 
men også med dine andre udkørende kolleger

• Deltagelse i team- personalemøder, 
supervision, undervisning, sommer og 
vinterhygge

Vi gør alt hvad vi kan for at passe godt på 
vores medarbejdere, ved blandt andet at være 
transparente i alle vores handlinger. Hver måned 
laver vi medarbejdertilfredshedsundersøgelser 
som vi publicerer i vores månedlige nyhedsbrev.

Vi har stor fokus på at man ikke skal føle sig alene, 
men have mulighed for løbende at få sparring på 
sine udfordringer eller succes.

Hvis du kan se dig i det vi har beskrevet, så send et 
CV og en kortfattet ansøgning til 
trolle@trollecare.dk, men ring også gerne til enten 
til Jacob Mauritzon eller Sarah Voss og hør mere 
om os på 7027 2034.

Vi GLÆDER os til at høre fra dig, og kan du starte 
inden for 5 dage, så ydes der en god bonus! Du 
kan læse mere om os på www.trollecare.dk

Fastansatte/timelønnede sygeplejersker søges i Københavnsområdet


