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Vi træder til, når andre træder tilbage

Er du pædagogstuderende, har du erfaring 
fra psykiatrien og ønsker du et attraktivt 
studiejob som omsorgsmedarbejder? 
Hos Psykiatri Plus Omsorg leder vi efter vikarer, der vil 
hjælpe os med at yde omsorg og hjælpe patienter med 
psykiske udfordringer på landets hospitaler, bocentre og 
plejecentre. Vi løser en bred vifte af opgaver, og du vil 
få praktisk erfaring og skulle løse selvstændige opgaver 
baseret på din faglighed, der gør en stor forskel for 
andre. Du har mulighed for selv at planlægge din tid, så 
det kan passe ind i dine studier, og du får unik indsigt i 
et spændende område med høj faglighed og mening i 
hverdagen.

Som studerende får du:
 Attraktiv timeløn som vikar, mulighed for fleksible 

 arbejdstid og lønudbetaling hver 14. dag  
 Mulighed for at prøve forskellige områder af, så 

 du kan finde det helt rigtige job, når du er 
 færdiguddannet

 Pensionsordning efter gældende overenskomst
 Løbende faglig kompetenceudvikling gennem 

 fysiske møder 
 Spændende onlinekurser
 Et relevant studiejob, du kan have resten af 

 din studietid

Hos Psykiatri Plus Omsorg  
leder vi efter dig, der:

 Har erfaring fra psykiatrien
 Gerne har specialisering inden for social- og  

 specialpædagogik
 Lyst til at gøre en forskel for andre i hverdagen
 Er mødestabil og ansvarsbevidst

Er det lige noget for dig? 
Så glæder vi os til at læse din ansøgning. Send din 
ansøgning via linket “ANSØG” nedenfor inklusive:

 CV 
 Uddannelsespapirer – oversigt over gennemførte fag 

 samt eventuelle beviser fra tidligere 
 sundhedsrelaterede uddannelser

 Straffeattest (max 14 dage gammel). 
 Du kan hente den her. 
  

  
         ANSØG 

Nysgerrig på mere?  
Vi er klar til at svare på dine spørgsmål
Er du interesseret i at høre mere om jobbet som 
vikar, er du velkommen til at kontakte vores 
rekrutteringskonsulenter: 

Caroline Højer på T: 31 46 42 45  

Lea Riis på T: 31 91 05 69  

eller læs mere om mulighederne  
på vores hjemmeside.

Hos Psykiatri Plus Omsorg er vores fornemmeste opgave 
at hjælpe og gøre en forskel for borgere og patienter med 
psykiske udfordringer på landets hospitaler, bocentre og 
plejecentre. Vi er en specialiseret leverandør af individuelle 
og tilpassede ydelser inden for socialpsykiatrien og har 
over 20 års erfaring inden for både det offentlige og 
private behandlingssystem. Vi er stolte af vores arbejde, 
og vi er stolte over at kunne gøre en forskel for så mange 
borgere hver eneste dag.
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