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Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske med bred erfaring inden for
farmakologi, undervisning og pårørendeomsorg
Jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde med den psykiatriske sygepleje og har arbejdet i flere forskellige dele af psykiatrien. Til stadighed kan jeg blive både rørt og benovet over, hvor stor forskel
vi som sygeplejersker kan gøre for at hjælpe en patient igennem en svær sygdomsperiode. Samtidig har jeg i mit arbejde haft meget fokus på, hvor stor betydning både korrekt medicinering og
støtte fra de pårørende har og har arbejdet målrettet med dette. Jeg er derfor sikker på, at jeg kan
bidrage til jeres team.
Erfaring fra det akutte område
Med specialuddannelse og erfaring fra det akutte område, føler jeg mig godt rustet til at varetage
jobbet som sygeplejerske i jeres akutte, ambulante team. Jeg har praktisk erfaring med at bevare
overblikket ved akutte udfordringer og sætter en ære i at være der for både patient og pårørende, når
verden ramler. Fra mine år i udekørende team i Rødovre, er jeg vandt til at arbejde meget selvstændigt og se mange patienter på samme dag. Det er jeg sikker på vil være en stor fordel i jobbet hos jer.
Fleksibel og dedikeret kollega
Hvis jeg bliver en del af jeres akutte ambulant team, vil I få en dedikeret medarbejder. Personligt
trives jeg med en travl hverdag. Jeg er en fleksibel, og springer gerne til, hvis der er behov for ekstra hænder. Af natur er jeg løsningsorienteret og ser mig selv som en stærk og loyal kollega.
Jeg mener, at kunne bidrage værdifuldt til arbejdet i det ambulante team. Hvis stillingen tillader
det, vil jeg med glæde lave nogle undervisningsforløb for pårørende og evt. nogle undervisningsforløb for mine kolleger i rationel farmakoterapi. Jeg håber på muligheden for at uddybe mine
idéer og motivation for jobbet ved en samtale.
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