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Bliv sygeplejerske i Region Hovedstaden

Bliv en del af et
tværfagligt team,
hvor vi vil hinanden
Tryg jobstar t
I Region Hovedstaden får du som nyuddannet sygeplejerske
et grundigt introduktionsforløb, som sikrer dig en tryg
overgang fra at være studerende til arbejdslivet som
sygeplejerske. Du er aldrig alene, når det handler om liv
og indgår altid i et tæt samarbejde med kollegaer.

Gode kollegaer
Gode kollegaer er med til at skabe en meningsfuld
arbejdsplads og en god arbejdsdag – særligt når du
har behov for at drøfte udfordringer eller få hjælp til
en svær situation. I Region Hovedstaden stræber vi
efter at være gode kollegaer – både før, under og efter
mødet med patienten. Vi gør vores bedste for, at du
kommer trygt gennem arbejdsdagen med den rigtige
sparring og støtte.
Som sygeplejerske i Region Hovedstaden er der plads
til, at du kan spørge til råds og være opsøgende, når
der er noget, du er i tvivl om. Det er særligt vigtigt, når
du er ny. Vi arbejder i teams, hvor vi står til rådighed
for og griber hinanden, når der er brug for det.

Faglig og personlig

udvikling

Region Hovedstaden er en stor arbejdsplads med
mange udviklingsmuligheder, hvor sygeplejersker
arbejder professionelt og med høj kvalitet indenfor
pleje og behandlingsopgaver.
Du møder en arbejdsplads, hvor man som sygeplejerske
bliver en del af et professionelt team, som yder pleje
og behandling på et højt fagligt niveau.
Vi sætter mulighed for faglig og personlig udvikling

Sc a n ko d e n, og m ød
e n syge p l e jers k e

højt, så dine kompetencer udvikles. Du vil derfor være
i løbende dialog med din leder for at sikre, at der er et
match mellem dine udviklingsønsker og de opgaver, der
skal løses. Dialogen handler om, hvordan I sammen kan
understøtte din faglige og personlige udvikling bedst
muligt, så du kan dygtiggøre dig og komme til at løse de
opgaver, der motiverer dig mest.

God ledelse med patienten i centrum

Du vil opleve, at ledere og medarbejdere arbejder tæt sammen
om dagligdagens gøremål – hele tiden med udgangspunkt i, hvad
der gør en forskel for patienter, beboere og pårørende.
Måske kommer du indimellem til at synes, at din leder er for langt væk, men du skal vide,
at du altid kan tage fat i din leder – om stort og småt. Vi lægger stor vægt på god ledelse, og vi
har vores eget ledelsesudviklingsprogram. Vores ledere skal være lydhøre, ordentlige og være
med til at skabe en meningsfuld og tryg arbejdsplads for dig og dine kolleger.
God ledelse handler om tydelighed, inddragelse og gennemsigtighed. Vores ledere skal sætte
retning, men er også opmærksomme på at få alle med om bord. Derudover skal vores ledere
have et særligt øje for det hele menneske og de livsfaser, vi alle gennemgår.
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Vores sygeplejersker yder hver dag
en stor indsats og går helhjertet ind
i mødet med patienter og pårørende

Work-life balance
Som sygeplejerske, hvor du har folks liv i dine hænder, kan du ikke undgå at arbejde i et højt tempo.
Vores sygeplejersker yder hver dag en stor indsats og går helhjertet ind i mødet med patienter
og pårørende. Det kræver overskud – særligt mentalt overskud – dagligt at gå på arbejde og have
ansvar for andres liv. Du vil sandsynligvis opleve dage, hvor du synes, at det hele er for presset. Hvis
det sker, så tag fat i din leder. Der skal være balance mellem arbejde og fritid. Selvom der er travlt,
skal du have tid og ro til at lade dine batterier op, så du kan være den bedste udgave af dig selv –
både på arbejdet og derhjemme.

Udfordrende læringsmiljø
Et meningsfuldt arbejdsliv er for mange
lig med et spændende læringsmiljø.
I Region Hovedstaden er der altid mulighed for at lære,
og vi gør vores bedste for at skabe et trygt og tillidsbaseret
læringsmiljø med plads til fordybelse, refleksion og løbende
samtaler med din nærmeste leder om læring og udvikling.
Du kan ikke undgå en gang imellem at komme i tvivl, så stil alle
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de spørgsmål du har brug for – til dine kolleger og til din leder.

Bliv sygeplejerske i Region Hovedstaden

Læs mere på www.regionh.dk/job

