Lejre Kommune
sagsbehandlende ergoterapeut/fysioterapeut.
Visitation og Bestiller i Lejre kommune søger en sagsbehandlende terapeut 28-32
timer ugentlig fra den 1. juni 2015.
Visitation og Bestiller er organiseret i Center for Velfærd og Omsorg på rådhuset i Hvalsø. I
afdelingen varetages sagsbehandlingen af alle typer hjælpemidler, biler, boligtilpasning samt
visitation til personlig hjælp, rengøring, træning samt ældre- og plejeboliger.
Afdelingen består af 7 sagsbehandlende terapeuter, 6 visitatorer, 2 administrative
medarbejdere, demenskonsulent, og leder.
Arbejdsopgaverne i afdelingen omfatter blandt andet:
 Visitation til hjælpemidler, forbrugsgoder, større og mindre boligtilpasninger
 Visitation af bilsager & børnesager
 Visitation af arbejdsredskaber til hjemmeplejen
 Tæt samarbejde med kolleger, interne samt eksterne samarbejdspartnere
 Indgå i tværgående samarbejdsforum
 Daglig akutte terapeutopgaver
 På sigt mere tværfaglig sagsbehandling i afdelingen
Vi ønsker os, at du:
 Er åben og imødekommende og har en anerkendende tilgang
 Brænder for at medvirke til den gode borgerbetjening og borgeroplevelse
 Har erfaring som sagsbehandlende terapeut og evt. lyst til at arbejde med bilsager
 Arbejder ud fra en tværfaglig og helhedsorienteret indsats
 Er struktureret og kan arbejde selvstændigt
 Har god situationsfornemmelse
 Tåler kompleksitet i opgave løsningen og har overblik
 Bidrager til et velfungerende og udviklende samarbejde
 Befinder dig godt med mange bolde i luften
 Velformuleret mundtligt og skriftligt
Vi tilbyder
 En afdeling hvor vi vægter den gode borger betjeningen højt, og medvirker til en faglig
og koordineret sagsbehandling på tværs af arbejdsområder
 Et spændende job med stor grad af ansvar og kompetence, hvor der er fokus på
vigtigheden af social kapital
 En arbejdsplads i udvikling, som du kan være med til at præge. Vi er i gang med et
udviklingsprojekt, hvor kerneopgaven er ”Hurtigst mulig selvhjulpen”
 Selvtilrettelæggelse af din arbejdstid
 Gode engagerede kolleger
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og aflønnes efter kvalifikationer.
Hvis du vil vide mere
Kontakt fagkoordinator Hanne Birk Jespersen, tlf. 46 46 46 07 eller leder af Visitation og
Bestiller Helle Klink, tlf. 46 46 47 18.
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning vedlagt cv til ulra@lejre.dk senest den 23. april 2015.
Samtaler afholdes i uge 18.

