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Patienttransport
Rengøringsmidler og materialekendskab
God ergonomi i rengøringsarbejdet
Grundlæggende rengøringshygiejne
Mikrofiberrengøring
Almen fødevarehygiejne
Service i rengøringsarbejdet
Rengøringsudstyr og -metoder
I alt ca. 25 dage
Kurserne er specielt rettet mod hospitalsområdet, så alle skal deltage i kurset.

med start
den 4. september 2017

Det er Skive Tekniske skole, der afholder
kurset. Undervisningen foregår dels på Skive
Tekniske skole og Regionshospitalet Viborg.

3F Viborg:
Tlf. 7030 0932
FOA Viborg:
Tlf. 4697 3030

Tirsdag den 8. august 2017
kl. 10.00 - 12.00
Mødelokale 22 (ved hovedindgangen),
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4
8800 Viborg.

Vikarer
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På Hospitalsenhed Midt arbejder vi på at
få uddannet hele personalegruppen på
serviceområdet.

Uge 32

Informationsmøde på
Regionshospitalet Viborg
mødelokale 22
8. august 2017 kl. 10.00-12.00

Uddannelsen hedder Hospitalsserviceassistent.

Uge 33

Samtaler den 14. - 18. aug. 2017

Uge 34

Besked om ansættelse

Uge 36-41
Start 4/9-17

AMU-kurser (rengøring, transport
fødevare, hygiejne) - se bagsiden

Uge 42-45

Praktik på hospitalet

Uge 46

Ansættelse i projekt:
4 mdr. i løntilskud og herefter
ansættelse i ordinært vikariat

Det er serviceassistenterne, der står for
den daglige rengøring, patienttransport og
madhåndtering og mange andre
serviceopgaver.
Mens eleverne er på uddannelse ansættes
vikarer for de ansatte.
I første omgang vil vikarerne få et kort
kursusforløb.

Start 16/10-17

Arbejdet som servicemedarbejder består af opgaver
som rengøring, patienttransport, madservering for
patienter, opvask, håndtering af vasketøj og affald.











Det er vigtigt, at du:
Er serviceminded
Har god fysik
Er ansvarsbevidst og kan arbejde både
selvstændigt og sammen med andre
Er klar til at løse forskellige typer arbejdsopgaver
Har fokus på kvalitet og detaljer
Kan vise forståelse for andre
Er indstillet på skiftende arbejdstider
Er indstillet på at bruge it-værktøjer

På informationsmødet vil vi beskrive
jobbet nærmere. Vi får besøg af en
uddannet serviceassistent, som selv er
startet som vikar. Han vil fortælle om sit
brancheskift og jobbet på regionshospitalet.
En medarbejder fra Jobcentret vil fortælle
nærmere om reglerne for løntilskud.
Skolen vil fortælle om uddannelsesforløbet.
Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til både 3F, FOA, en tillidsrepræsentant og HE Midts HR-afdeling.
På informationsmødet har du mulighed
for at søge de vikariater, som du er
interesseret i.
Hospitalerne er i gang det meste af
døgnet, og der vil være weekend- og
aftensarbejde og enkelte steder også
natarbejde.
I tillægs folderen har du mulighed for at
se mere om arbejdstider og hvilke
afdelinger, som har brug for vikarer.
Ansøgningsblanketter udleveres på
mødet.

