Social og sundhedshjælperelev i Mariagerfjord Kommune
Som Social og sundhedshjælper skal du kunne arbejde på et plejecenter og i en
hjemmeplejegruppe. Derfor tilbyder vi i Mariagerfjord Kommune at din
praktikuddannelse foregår begge steder.

Uddannelsen:
Som social og sundhedshjælperelev vil du primært blive uddannet til at varetage
opgaver efter serviceloven; personlige pleje, praktisk hjælp og rehabilitering hos
borgere i alle aldre, dog vil de fleste være ældre mennesker. I tæt samarbejde med
Social og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter vil du arbejde med
udgangspunkt i borgernes behov. Du vil i dine praktikker få støtte og vejledning fra en
praktikvejleder, plejegruppen samt leder og uddannelsesansvarlig.
Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og er en veksel mellem skole og praktik. Du er
på skole i 17 uger fordelt på 3 perioder og i praktik i 39 uger fordelt på 3
praktikperioder. Skoleperioderne bliver vurderet efter karakterskalaen og
praktikperioderne vurderes bestået/ ikke bestået. Den sidste skoleperiode er afsat til
den afsluttende prøve.
Skoleperioderne foregår på SOSU Nord, på Sporet 8, Aalborg.
Du vil komme til at gå i klasse med elever fra andre kommuner i regionen.
Skolefagene vil omhandle pleje og dokumentation, rehabilitering og social og
sundhedsfaglig indsats, psykologi og kommunikation, social og sundhedssektoren, og
arbejdsmiljø.
Der vil være mulighed for lønnet praktik i udlandet i 2. praktikperiode.
Link til www.mariagerfjord.dk
Link til www.sosunord.dk

Adgangskrav og ansættelse:
Mariagerfjord Kommune ansætter social og sundhedshjælperelever fordelt på flere
optag. Hold øje med stillingsopslag på kommunens hjemmeside.
For at blive social og sundhedshjælperelev skal du have følgende kvalifikationer:
Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med
karakteren 2.
Kommer du lige fra folkeskolen skal du have grundforløb 1 og bestået grundforløb 2.
Hvis du har afsluttet folkeskolen for over et år siden, skal du søge direkte ind på
grundforløb 2.

Er du over 25 år skal du have lavet en real kompetencevurdering ( RKV) og når din
RKV foreligger, tilrettelægges dit uddannelsesforløb individuelt.
Adgangskravene skal sikre at du kan nå målene for uddannelsen.
Udover de faglige kvalifikationer vil vi til en ansættelsessamtale spørge ind til dine
personlige kompetencer. Vi vægter egenskaber som ansvarlighed, ordentlighed,
respekt, tillid og åbenhed.

Løn og ansættelsesvilkår:
Arbejdstiden i praktikkerne foregår fortrinsvis i dagvagt, men du vil også få mulighed
for at prøve at arbejde i nogle få aften og nattevagter. Dette for læringens skyld.
Mødetiderne er forskellige fra det ene praktiksted til det andet, men som
udgangspunkt vil de være:
Dagvagt: 7.00-15.00 eller 7.00-13.00
Aftenvagt: 15.00-23.00
Nattevagt: 23.00-07.00
Du må forvente, at skulle arbejde i weekender og på helligdage jf. overenskomsten.

Du får løn under hele uddannelsen:
Elevløn ifølge overenskomsten
Voksenelevløn: Elever over 25 år som har et års relevant erfaring indenfor
overenskomstområdet på gennemsnitlig 24 timer pr. uge. Erfaringen må ikke være
ældre end 4 år.

Yderligere information:
Du er velkommen til at kontakte den uddannelsesansvarlige på området.
Fagkonsulent Vera Larsen
Tlf. 97 11 34 31
Mail: velar@mariagerfjord.dk

