
 
Kan du forestille dig, at du i en periode har lyst til, 

at være knyttet til en fast arbejdsplads, 
 uden at være bundet af bestemte arbejdstider? 

 Så læs videre her. 
 

Domus Cura har kvalificerede og kompetente 
medarbejdere som vigtigste ressource.  

Vi er fleksible og forventer også, at du er det. 
 

Domus Cura er en virksomhed,  
som skaber en værdig og indholdsrig tilværelse  

for psykisk syge borgere. 
Hos os er relationen og dialogen i fokus.  

  

    Spændende job 



       
        
 

              
 

 
 

Vi kan tilbyde: 

 

 Fastansættelse……….. du ansættes som funktionær med den  

     sikkerhed, det giver 

 Timelønsansættelse….du bestemmer selv, hvor meget og  

             hvornår du vil arbejde 
 En kombination………..du ansættes fast på deltid og får  

     muligheden for at supplere op med  
     timelønsopgaver 

 
 

Du får: 
 Konkurrencedygtig løn og pension 

 Sundhedsforsikring til fastansatte og timelønsansatte på fuld tid 

 En arbejdsplads i rivende udvikling 

 Stor mulighed for indflydelse på egen arbejdstid 

 Et godt og sundt arbejdsmiljø 

 Fagligvejledning 

 Undervisning såvel faglig som personlig 
 
 
 

Vores faggrupper: 
Følgende personalegrupper er tilknyttet:  

 Sygeplejersker 

 Social– og sundhedsassistenter 

 Plejere 

 Pædagoger 

 Psykiatrimedarbejdere 

 Psykiatrimedhjælpere 

 Andre sundhedsfaglige uddannelser 

 

Vores ansættelseskrav: 
Hos Domus Cura er både personlighed, faglighed og kvalitet vægtet 

meget højt, og derfor stiller vi store krav til vores personale.  

 
Alt vores uddannede personale skal have den rette personlighed 

mindst to års Psykiatriskerfaring, og alle medarbejdere skal kunne 
fremvise en ren straffe- og evt. børneattest. 

 

For at blive ansat som psykiatrimedarbejder skal du have mindst to 
års erfaring fra tidligere erhverv og meget gerne erfaring i relations 

arbejde. Samtidigt skal du have gennemgået et grundlæggende 
psykiatrikursus. 
 

 
 

 



       
Vores ydelser: 

 Botilbud til voksne 

 Længerevarende psykiatrisk støtte til borgere i eget hjem 

 Længerevarende psykiatrisk støtte til borgere på bosteder 

 Sygeplejefaglig vejledning, supervision og konsulentydelser.  
 
 

Vores faglige tilgang: 
Vi arbejder primært ud fra tænkningen ”Åben dialog”. 
 

Det betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes egne 

oplevelser af problemerne.  
Det er den enkelte, der definerer behovet for hjælp, og hvem der 

skal involveres.  

 

Ligeværdighed, ydmyghed, forståelse og respekt er for os nøgleord 
i Åben Dialog.  

 

Dialogen er omdrejningspunktet og vi sikrer kontinuitet i forløbet. 

    Domus Cura forventer, at du: 

 
 
 

 arbejder ud fra tænkningen ”Åben dialog” 

 besidder de faglige kvalifikationer og den erfaring, Domus 

Cura stiller krav om 
 lever op til Domus Curas værdier 

 er imødekommende og anderkendende i din omgangstone 

 fremtræder positivt, professionelt, kompetent og ansvarligt 

 udviser engagement, fleksibilitet og selvstændighed 

 udviser overblik og ser efter muligheder 

 har kendskab til konflikthåndtering 

 er opmærksom på din attitude og påklædning 

 er opmærksom på, hvilke personlige menneskelige og 

politiske holdninger du udmelder i offentlige medier 
 møder til tiden 

 dokumenterer dine observationer og handlinger 

 holder dig ajour vedr. vores personalehåndbog 

 holder dig fagligt og personligt ajour  

 løbende deltager i kurser 

 følger servicelovens bestemmelser 

 lever op til krav om tavshedspligt 

 anvender "mindste-middel-princip" 
        

                   Læs mere på vores hjemmeside: www.domuscura.dk   



 
 
 
Kontaktoplysninger: 
 
Nina Sandhøj 
Ansvarlig for Faglighed, Uddannelse og Markedsføring 
Mobil: 20 49 15 62 
E-mail: ns@domuscura.dk 

 
 

Vores værdier 
Vores værdier er helt naturligt præget af de holdninger og den livsanskuelse, 
som Domus Curas grundlæggere har.  

 
Vi hviler på fem værdier – og det er vores ambition, at disse værdier genspejles  

i alt, hvad vi gør – i forhold til vores borgere og kunder, vores ansatte, vores 

samarbejdspartnere og til vores omverden. 

mailto:ns@domuscura.dk

