
Karriereveje som SSA og SSH

Arbejdsmiljørepræsentant: En funktion hvor 
du i tæt samarbejde med kolleger og 
leder udvikler arbejdsmiljøet på 
arbejdspladsen 

BASH: En funktion, hvor du 
bliver særligt uddannet til at 
arbejde rehabiliterende og 
understøtte borgerne i at 
bevare en aktiv og selv- 
stændig hverdag.  

Demensnøgleperson: En 
funktion du kan få efter et 
grundigt uddannelsesforløb, 
hvor du undervises i hvordan 
vi sammen, skaber en værdig 
demenspleje. I funktionen indgår 
også formidling til kolleger, på- 
rørende og andre samarbejds- 
partnere. 

Forflytningsvejleder: Er du god til at se 
muligheder og interesserer dig for hjælpe- 
midler og gode arbejdsstillinger, så er forflyt-
ningsvejledning måske en vej for dig at gå. 

Hygiejneansvarlig: Hygiejne er vigtig på alle 
arbejdsstederne og i alle sammenhænge. Så 
er du en god formidler, god til at få øje på 
detaljer og kan du lide at arbejde forebyggen-
de, så er funktionen som hygiejneansvarlig en 
mulighed. 

Praktikvejleder: Det er vigtigt at vi har 
dygtige og engagerede vejledere der kan 
støtte og hjælpe eleverne på vej i deres 
uddannelsesforløb. Så brænder du for 
formidling, vejledning og er faglig 
godt rustet, så er praktikvejleder 
en funktion for dig

 

Fælles

                Superbruger på devises: Har du teknisk snilde 
             og  synes at IT, smartphones, pc og tablets er intere- 
         sante at udvikle og vedligeholde, så kunne denne    
       funktion være noget for dig. 

Velfærdsteknologi: Er du vild med teknologi og kan ”tænke 
ud af boksen”, så er det måske velfærdsteknologiagent du 
skal være. Vi arbejder med mange forskellige teknologier 
og er hele tiden på jagt efter nye.  

           SSA    

                      Disponator i hjemmeplejen: Er du god til plan- 
                          lægning, har et godt overblik og er en god  
                               kommunikator, så er det måske funktion- 
                                       en som disponator der kunne være  
                                          en mulighed for dig. Disponator  
                                               planlægger kørelisterne i hjem- 
                                                   meplejen.  

                                                           Tryksårsambassadør: Vi 
                                                               arbejder målrettet på at  
                                                                   ingen borgere generes 

                                                                        af tryksår. Derfor-
har tryksårsabassa- 

dørerne en vigtigt 
rolle i at formidle 

viden, arbejde 
 forebyggende 

og italesætte 
problema- 

tikker og 
finde løs- 

ninger.   
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