
 

SPOT EN GOD ARBEJDSPLADS – SÅDAN GØR DU: 

✓ Stil spørgsmålene på tjeklisten herunder, når du er til ansættelsessamtale.  

✓ Gå til flere samtaler! Og oplev, at de vælger at tilbyde dig meget forskellige vilkår.  

✓ Henvend dig til den lokale tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentanten eller kredsen for sparring. 

Arbejdsstedets navn:  

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter ansættelsessamtalen – dvs. når de kontakter dig for at tilbyde dig stillingen: 

 

 

 

 

 

Tyder svarene ikke på, at arbejdspladsen kan sikre dig gode vilkår som nyuddannet? 

✓ Rust dig med tålmodighed og gå til flere samtaler, så skal du nok finde frem til den gode arbejdsplads for dig.  

Fortsat rigtig god jobjagt ☺ 

✓ Husk, at du som sygeplejerske er en efterspurgt og attraktiv arbejdskraft. Også som nyuddannet!  

 

Brug din fagforening – få sparring til din ansættelse! 
Vi er med dig hele vejen. Kontakt den lokale 
tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant for 
en snak om arbejdspladsens vilkår – eller kontakt os i 
kredsen for sparring, vejledning og forhandling.  
 

Sådan kommer du i kontakt med os 
Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden 
Frederiksborggade 15, 4. sal  
1360 Kbh. K, tlf. 7021 1662, alle hverdage 9-14, 
onsdag dog 13-16 
hovedstaden@dsr.dk   www.dsr.dk/hovedstaden

 

Dig: ”Kan jeg blive ansat i en fuldtidsstilling?” (Bemærk, at kun 37 timer om ugen er en fuldtidsstilling!) 

Ja   □   

Nej □     
OBS: Hvis du er ansat på mindre end 37 timer om ugen (dvs. deltidsansat), mens du er ung sygeplejerske, skal 
du være opmærksom på, at du mister du en del pensionsopsparing. 
  
Banken kreditvurderer dig desuden ud fra din faste grundløn (om de vil låne dig penge).  
OBS! Ekstravagter løser desværre ikke disse udfordringer. 

Jeg bliver lovet fuldtidsansættelse ’hen ad vejen’, men de ønsker ikke at give mig løftet på skrift □  

 

Dig: ”Er stillingen en varig ansættelse?” 

Ja    □  

Nej, det er et vikariat □  
OBS: Hvis du bliver syg i længere tid end vikariatets varighed – mister du både ansættelse og løn, når vikariatet 
udløber. Vikariat kan også bruges til at give dig en urimelig lang prøvetid. 
Jeg bliver lovet fuldtidsansættelse ’hen ad vejen’, men de ønsker ikke at give mig løftet på skrift □ 

 

Dig: ”Jeg vil selvfølgelig gerne blive god til mit arbejde.  
Jeg har derfor et par spørgsmål til introduktion og oplæring” 

Er der oplæring til alle opgaver?     Ja □ Nej □  
Er den første måned vagtfri?      Ja □ Nej □ Måske□ 
Kan jeg forvente at blive tilknyttet en erfaren kollega/mentor?   Ja □ Nej □ Måske□ 
Er der kompetenceudvikling efter introduktionen (kurser, undervisning osv.)?                   Ja□ Nej  □ Måske□ 
 

 

Dig: ”Jeg er glad for at komme i betragtning til stillingen. Jeg ser derfor frem til, at vi aftaler min løn?” 

De vil gerne aftale et løntillæg nu – eller aftale, hvordan de konkret kan udvikle din løn på sigt                 □  

De kan desværre ikke tilbyde løntillæg nu. Og kan heller ikke stille love at aftale løn i nær fremtid           □  


