vi har
brug for dig

et helt
særligt hjem
Velkommen til Mariehjemmene – en arbejdsplads
med tid til mennesket og hjertet på rette sted.
Mariehjemmene er en uafhængig nonprofitorganisation, der tilbyder boliger og omsorg,
nærvær og støtte til socialt udsatte grupper,
mennesker med handicap og ældre mennesker
med plejebehov. Mariehjemmene har
eksisteret siden 1958. I dag er vi mere end
tusind medarbejdere, der samarbejder med et
stort netværk af offentlige, private og frivillige
samarbejdspartnere om at tilbyde beboerne
det bedst mulige liv.
I Mariehjemmene arbejder vi med mange
og varierede opgaver inden for en bred vifte
af områder og bruger mange forskellige
personlige og faglige kompetencer. Så hvis
du har særlige kompetencer og interesse
inden for de sociale og/eller sundhedsfaglige
arbejdsområder, er det måske lige dig, vi har
brug for.
Som medarbejder på Mariehjemmene bliver
du en del af en helt særlig familie. Her er
højt til loftet og aldrig langt fra tanke til
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handling. Vi har stort fokus på faglighed og
professionalisme i vores stræben efter den
bedst mulige velfærd, pleje og omsorg. Vi er
alle drevet af lysten til at være gode ved andre
mennesker, og vi er som arbejdsplads stolte af
at give vores medarbejdere lige så meget igen.
Det er Marie-ånden.

kort om Mariehjemmene
Fonden Mariehjemmene er en privat,
uafhængig nonprofit-organisation,
som driver 8 plejehjem, 12 botilbud
og administrerer ca. 600 boliger i hele
Danmark. Vi beskæftiger ca. 1100 ansatte,
som arbejder for at opfylde beboernes
behov for omsorg, nærvær og støtte. Vi
ønsker at fortsætte den gode udvikling,
hvilket i fremtiden vil stille endnu større
krav til flere dygtige kolleger.

vi driver plejeboliger og botilbud til mange forskellige mennesker:
•

Plejeboliger til ældre mennesker med plejebehov •

Botilbud til voksne mennesker med autisme

•

Botilbud til mennesker med sindslidelse

•

•

Botilbud til mennesker med sindslidelse og
misbrug

Botilbud til mennesker med erhvervet
hjerneskade

•

Krisecenter for kvinder fra misbrugs- og
prostitutionsmiljøet

•

Botilbud for unge mennesker med behov for
støtte, rehabilitering og omsorg

•

Botilbud til mennesker med udviklingshæmning

•

Botilbud til blinde/svagsynede voksne
mennesker med udviklingshæmning
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en arbejdsplads med

det gode liv i centrum
Mariehjemmene er defineret af frihed og
fleksibilitet. Vi løser en samfundsmæssigt vigtig
opgave, der kræver høj faglighed og konstant
fokus på beboerne. Vi har samtidig en unik
hjemlig stemning og en respektfuld tilgang til
beboerne og hinanden. Det er sådan, vi bedst
skaber det gode liv for beboerne.
Her får du mulighed for at bruge din faglighed
og indgå i tværfaglige samarbejder om de ting,
der interesserer dig. Da vi har stort fokus på
både personlig og professionel udvikling, får du
også her rig mulighed for opkvalificering.
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Vi tror på diversitet og mangfoldighed i
medarbejdersammensætningen. Derfor vil du
opleve, at der på hvert og ét af hjemmene er en
god synergi og en åben struktur. Vi respekterer
selvbestemmelse og engagement, hvorfor du
selv som ny medarbejder har rig mulighed for
at få gennemført gode idéer. Det er dine egne
ambitioner og evner, der sætter grænsen hos
Mariehjemmene, og der vil altid være et øre og
en skulder til rådighed.

er det dig,

vi leder efter?
Brænder du for dit fag, og føler du stolthed
over at gøre godt for andre? Er du arbejdsom
og villig til at gå den ekstra mil for beboerne?
Har du mod på at tage ved lære af de garvede –
og lære fra dig til næste generation?
Arbejdet på Mariehjemmene kræver fleksibilitet
fra dig som medarbejder – og det er en
fleksibilitet, der gengældes. Vi værdsætter
stabilitet og ambitiøse mennesker, ligesom vi

gør meget ud af frihed under ansvar. Derfor er
det også et plus, hvis du er nysgerrig på viden,
har lyst til at blive dygtigere og er villig til at dele
ud af din faglighed.
Vi er med andre ord på udkig efter mennesker,
der er optaget af det arbejde, vi udfører, og
som forstår det menneskesyn, vi har. Vi gør
en forskel for mange, men vi kan ikke gøre det
uden de rigtige mennesker.

Pina Kunstek, sygeplejerske og sygeplejefaglig leder, friplejehjemmet Louise Marie

Vægmalerier
der skaber glæde

Smukke, stemningsfyldte malerier udført af
prof. kunstner med mange års erfaring.

Se mere på www.kissart.dk
Eller ring på tlf.: 29 86 82 56
5

uddannelse og
videreuddannelse
Om du er faglært eller ufaglært, spiller ikke
den største rolle for os – det er glæde, dit
menneskesyn og iveren ved jobbet, der
er vigtigst. Vi klæder dig fagligt på, hvis du
mangler den relevante uddannelse, og vi gør
meget ud af videreuddannelse, da en del af
Mariehjemmenes fundament er den løbende
tilegnelse af ny viden.

Du får som medarbejder her alle muligheder
for at opkvalificere dig i den eller de retninger,
du brænder for. Og udviklingen er ikke blot
professionel – vi gør også en dyd ud af at
udvikle hinanden som mennesker.

Kenneth Johansen, seksualvejleder, bofællesskaberne for unge voksne, Inge & Sofie Marie

· Microsoft 365
· Microsoft
Azure
Malermester Steffen Ahrendt ApS

Klostervænget 7 · 4100 Ringsted
Tlf.: 40 53 80 22 · info@steffen-ahrendt.dk
www.steffen-ahrendt.dk
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Danmarks mest personlige IT

· Infrastruktur
· IT-support

70 26 48 50 | a-os.dk

visioner om virksomhedskulturen i Mariehjemmene
•

At Fonden Mariehjemmenes
væsentligste råstof er
mennesker.

•

At der skabes forudsætninger
for gode relationer og tillid
mellem ledelse, medarbejdere •
og beboere.

•

At der skabes mulighed for
videndeling og dermed læring
og udvikling både i det enkelte
hjem og i hele organisationen.

•

At Fonden Mariehjemmene
bliver ved med at kunne
rekruttere dygtige
medarbejdere – uanset køn,
alder og etnicitet.
At Fonden Mariehjemmene
ønsker at have et attraktivt
og synligt arbejdsmiljø,
så ledelsen sammen med
medarbejderne skaber gode
rammer for udvikling.

AG Rengøring tilbyder professionel
rengøringsservice, som sikrer dig
et bedre indeklima. Der lægges
vægt på kvalitet, ordentlighed
og grundighed i arbejdet, derfor
kan du forvente et rent og pænt
erhvervskontor eller privat hjem.

Agerbølparken 26 · 7323 Give · Tlf.: 42 53 74 65 · agrengoering@gmail.com · www.ag-rengoering.dk
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Tenna Kjærsgaard Nielsen, ergoterapeut, friplejehjemmet Ella Marie
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• Skilte og folier

• Møbler

• Akustik

• Specialinventar

• Gardinløsninger

• Kontor

Vi hjælper jer med at skabe den helt rigtige indretning – hvor mennesket er i centrum.
Med arkitekterne Louise Schønherr og Cathrin
Borg Bartram i ryggen står vi for det samlede
projekt fra start til slut.
Med vores store viden og erfaring inden for området og vores brede vifte af produkter sikrer vi en
rød tråd i indretningen - med fokus på hjemlighed
og funktionalitet, og hvor jeres behov er i centrum.
Kontakt Steffen: +45 41 78 48 76
Mail: sb@rum-klang.dk
Mail: sb@vines.dk

et arbejde
med mening
Det at hjælpe mennesker med svære behov
rører ved nerven i livet og skaber stor
meningsfuldhed i det arbejde, vi gør. Og det at
lykkes med beboerne skaber en enestående
glæde ved arbejdet.
I vores seneste trivselsundersøgelse blandt
medarbejderne er det også det, der ligger
højest: Det driver medarbejderne at hjælpe
folk. Det driver medarbejderne at være
betydningsfulde for andre. Det driver

medarbejderne at have et arbejde med
mening.
Det er også det, vi synes er grundlæggende for
et godt arbejdsmiljø – det livsnære. Og denne
ånd gennemsyrer vores virke i dagligdagen,
hvor vi behandler hinanden og beboerne
ordentligt og med respekt. Og hvor vi er
retfærdige, imødekommende, fleksible og har
fokus på en sund balance mellem arbejde og
privatliv.

Vikarbureauet med den store ekspertise
– og hjertet på det rette sted
Hos STEKAVIKAR går vi op i, at vores kunder er glade og tilfredse.
Men de beboere og fastansatte, som vi møder på vores vej, skal
også være glade for et besøg af os.
Vi bruger faguddannet personale som f.eks. sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, pædagoger,
fængselsbetjente, politi og ambulancereddere.

Odinsvej 9 · 4600 Køge · Telefon: 31 38 68 88 · info@stekavikar.dk · www.stekavikar.dk

Bodil Brockenhuus Toft, souschef, neurorehabiliteringstilbud for unge voksne, Selma Marie

synlig, nærværende ledelse
God ledelse er afgørende for, at vi lykkes.
Hos Mariehjemmene er vi stolte af at have en
synlig, nærværende ledelse, der altid er lydhør
over for medarbejderne, og som selv tager fat,
når det brænder på.
Vi er fortalere for den flade struktur, da vi
mener, at den faciliterer en god dynamik og
tillid på tværs af organisationen. Der skal være
forståelse mellem ledelse og medarbejdere.

værdierne viser vejen
På Mariehjemmene er der frihed til at
udvikle og etablere det helt unikke hjem,
som er afstemt med lokalområdets særlige
styrker og behov. Lokale borgere udgør
en uvurderlig og værdiskabende indsats
gennem et frivilligt engagement, der får ting
til at ske og hjemmet til at være netop det
hjem, beboerne ønsker og har behov for.
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Personalet skal vide, at ledelsen er der for dem
og bakker dem op.
Beboerne skal også kunne mærke, at ledelsen
er til stede og træder til, hvis der er behov.
Eksempelvis ved at tage med i ambulancen
eller med på sygehuset, eller ved at tage sig tid
til en snak i det daglige.

Vores værdier

fordi alle fortjener et godt liv
n Sammen skaber vi rammer for hjem
n Vi realiserer drømme
n Vi brænder for det, vi gør
n Der er kort vej fra tanke til handling
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Team Rengøring A/S
www.teamren.dk

74 70

Tlf.: 40 38 74 70

Vores ydelser
• Rengøring
• Vinduespolering
• Ejendomsservice
• Håndværkerrengøring
• Trappevask
• Gulvservice

Professionel rengøring tilpasset
dine behov og ønsker
Sådan hjælper vi Mariehjemmene
Vi er glade for vores nuværende samarbejde med
Mariehjemmene, hvor vi fast løser flere forskellige
opgaver. Vi løser blandt andet opgaver som daglig
rengøring, vinduespolering samt opskuring og behandling af gulve.

Den gode arbejdsplads
Vores motivationsstandere sikrer medarbejdere, der
altid yder sit bedste. Det er i sidste ende til gavn for
vores kunder, men også for vores medarbejdere, der
belønnes når standerne er fyldt. Der puttes en bold i
standeren, hver gang en medarbejder får ros.

I rengøringsbranchen er det vigtigt med en god
forventningsafstemning og der bliver dedikeret tid til
det. Det føler vi, at der gør i vores samarbejde med
Mariehjemmene.

Vi uddanner vores medarbejdere, så de dygtige
og trygge i deres arbejde og ved, hvilken
kvalitet der forventes af dem i dagligdagen.

Frejasvej 33, 4100 Ringsted • Tlf.: 4038 7470
tr@teamren.dk • www.teamren.dk
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Der findes i dag 20 Mariehjem, og der er flere
på vej. Hold øje med udviklingen på vores
hjemmeside, og tag endelig fat i dit lokale
Mariehjem for en snak.

Ledige stillinger
Vi søger jævnligt dygtige medarbejdere, som kan medvirke
til, at vi fortsætter vores succes. Hvis du er interesseret i at
søge job hos os, er du velkommen til uopfordret at sende en
motiveret ansøgning med vedhæftet CV.
Tjek de Mariehjem, der er i nærheden af, hvor du bor, og
indenfor de fagområder, du vil arbejde med. Det er altid
bedst at ansøge direkte til det enkelte Mariehjem.

Tlf.: 3962 2333 · E-mail: fonden@mariehjem.dk
www.fonden.mariehjem.dk

• 16889 • www.jsdanmark.dk

Se alle Mariehjem i Danmark,
ved at scanne QR-koden eller på:
fonden.mariehjem.dk/Dit-hjem

