STIFTELSEN SILVIAHEMMET SÖKER EN

Utbildare/samordnare
Arbetsplats: Drottningholm, Ekerö kommun.
Omfattning: heltid
Varaktighet: tillträde snarast möjligt, inleds med provanställning
Anställningsform: tillsvidareanställning (efter provanställning)

Stiftelsen Silviahemmet erbjuder en
spännande tjänst för dig som vill utvecklas
pedagogiskt och bidra till att sprida
demenskunskap nationellt och
internationellt. Varmt välkommen med din
ansökan.
Silviahemmet startade för 25 år sedan och är en
liten organisation med en omfattande
utbildningsverksamhet inom demensområdet.
Stiftelsen bedriver även en mindre dagverksamhet
på Drottningholm som riktar sig till både yngre och
äldre med demenssjukdom.
Vi söker dig som passar in på ALLA följande
punkter:
• Är Silviasjuksköterska - helst magisterutbildad,
legitimerad demenssjuksköterska,
Silviafysioterapeut eller Silviaarbetsterapeut.
• Behärskar svenska obehindrat både i tal och
• skrift, även engelska i tal och skrift.
• Har pedagogisk erfarenhet och brinner för
• området och att utbilda.
• Har erfarenhet av att föreläsa både på svenska
• och engelska.
• Är intresserad av internationella kontakter.
• Har erfarenhet av digitala utbildningar och
• möten.
• Har kunskaper i Microsoft 365.
• Kan hantera sociala medier.
I rollen ingår bland annat att:
• I samarbete med utbildningsansvarige medverka
i Silviahemmets utbildningar.

• Föreläsa på olika orter, främst för vård- och
omsorgspersonal.
• I samarbete med verksamhetschefen sköta
internationella kontakter.
• Utveckla och ansvara för ett nätverk av
certifierade enheter.
• Arbeta med och utveckla digitala utbildningar
och möten.
• Resa i tjänsten.
Det är viktigt att du har goda pedagogiska
kunskaper och goda referenser (minst två). Vi
värdesätter även erfarenhet från arbete inom vårdoch omsorg, och personliga egenskaper som till
exempel att du är utåtriktad och kommunikativ.
Likaså att du är intresserad att lära dig mer och
utvecklas i rollen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex
månaders provtjänstgöring. Heltid. Silviahemmet
tillämpar individuell lönesättning, ange därför
gärna löneanspråk.
Är du intresserad? Skicka in CV och personligt brev
till wilhelmina.hoffman@silviahemmet.se,
Silviahemmets verksamhetschef
och rektor.
Kontakta gärna Wilhelmina på
telefon 070-644 626 om du har
frågor.
Vi tar gärna emot din ansökan
senast den 15 februari 2021.

www.silviahemmet.se

