
 

 

 

 

 

 

Sygeplejerske søges til Nørbygård Bosted og alkoholbehandlingscenter. 

 

Nørbygård søger en ny sygeplejerske, 30 timer ugentlig med virkning hurtigst 

muligt, senest pr. 01.07.18. 

 

Nørbygård centret består af et botilbud med 14 pladser jf. servicelovens § 110 

til mennesker med særlige sociale problemer. Herunder misbrug af rusmidler, 

psykiske udfordringer, manglende trivsel og som ikke har eller kan opholde 

sig i engen bolig. 

Nørbygård Bosted er et døgntilbud til midleridig ophold, omsorg og støtte, for 

mennesker med særlige sociale problemer. Ved ophold i Bosted arbejdes der 

med en helhedsorienteret social afklaring og helbredsmæssig stabilisering. 

Der udarbejdes individuelle opholdsplaner, herunder håndtering af fysiske, 

psykisk og sociale udfordringer – hvor også misbrugsproblemstillinger er i fo-

kus. 

Der arbejdes med motivation til at lave forandringer, som kan forbedre beboe-

rens livskvalitet.   

 

 

Nørbygård består også af et døgn alkoholbehandlingstilbud med 12 pladser.  

Vi tilbyder en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er 

afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer jf. sund-

hedslovens § 141. 

Nørbygårds behandlingskoncept tager udgangspunkt i en Kognitiv reference 

ramme – Cenaps´s modellen. En stor del af behandlingen foregår i problem-

løsende grupper samt arbejdes der med individuelle samtaleforløb.  

Der arbejdes med individulle behandlingsplaner og der anlægges såvel et indi-

viduelt som et familieperspektiv i behandlingen.  

 

Vi kan tilbyde kommende kollega et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor du 

vil få 24 kollegaer som arbejder på tværs og tværfagligt af de 2 tilbud.  Nørby-

gårds væsentligste ressource er engagerede og kompetente medarbejdere.  

Vi kan tilbyde et udviklende arbejdsmiljø hvor vi prioriterer efteruddannelse og 

supervision højt. Vi har desuden konstant fokus på at udvikle vores tilbud. 

 

Arbejdstiden vil hovedsageligt ligge i dagtimerne, men der skal påregnes ar-

bejde hv. 3 weekend.  

 

Vi søger en sygeplejerske, der har følgende faglige og personlige kompeten-

cer: 

 

 Grunduddannelse som sygeplejeske.  

 At du er fagligt velfunderet i forhold til målgruppen og har kompeten-

cer ift. misbrug og psykiatri - gerne suppleret med psykiatrisk – mis-

brugsfaglig efteruddannelse. 

 At du har solid klinisk sygeplejefaglig erfaring. 

 At du har gode kommunikationsevner, formidlingsevner samt erfaring 

med dokumentation. 

 

 

UDVIKLING & FORANDRING 

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark 

Nørbyvej 4 

7730 Hanstholm 

Tlf: 9917 2500 

Fax: 9917 2525 

noerbygaard@thisted.dk 

www.noerbygaardcentret.dk 

CVR nr. 38 56 43 82 

EAN-nr. 57 98 00 39 90 682 

 

Hanstholm  d. 01.05.18 

       

 



 

 

 Velfunderet bruger af It – gerne interesse som superbruger. Vi anvender Sensum, FMKog Edi-

fact. 

 Interesse og lyst til at arbejde med udvikling af sundhedsfaglige instrukser. 

 At du er personlig engageret, selvstændig, fleksibel og handleorienteret. 

 At du har en ressourcefokuceret og anerkende tilgang 

 At du vil arbejde med Nørbygårds mål og værdigrundlag 

 At du har lyst til at indgå i samarbejdet med Nørbygårds tværfaglige medarbejderteam 

 

 

Ønskes en yderligere beskrivelse af arbejdsopgaver, som henhører under sygeplejesken, henvises til 

udarbejdet stillingsbeskrivelse, som kan ses på vores website. 

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/aftale med DRS og KL. 

Stillingen er omfattet af ny løn og skal endelig inplacering forhandles. 

Ansøgere må påregne der anmodes om indhentning af straffeattest. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Nørbygård, centerleder Lene Drejer, tlf 99172500. 

Der anbefales af gå ind på vores web-site: www.noerbygaardcentret.dk 

Nørbygård er en selvejende institution med driftoverenskomst med Thisted kommune. Vi er tilknyttet 

KFUs Sociale arbejde i danmark.  

 

Ansøgningen skal sendes via Thisted kommunes ansøgerportal. 

Sidste ansøgningsfrist d. mandag d. 14.05.18. kl 12.00 

Der vil blive afholdt samtaler d. 16.05.18. 
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