
 

Plejehjemsleder til Agerskov Friplejehjem Møllevangen 
 
 
Agerskov Friplejehjem Møllevangen, Møllevang 12, 6534 Agerskov 
søger ny leder til den 1. november 2021, da vores leder går på pension. 
  
 
Møllevangen var et kommunalt plejehjem indtil den 1. august 2017, hvor det blev omdannet til et 
selvstændigt friplejehjem. 
På plejehjemmet bor 29 borgere, som er fordelt i tre selvstændige familieenheder. 
Vi har en fantastisk park, som blandt andet rummer mini ponyer, fugle, sø, blomster, pavillon og forskellige 
muligheder for aktiviteter. 
 
Friplejehjemmet bygger på et stærkt værdigrundlag, hvor der er stort fokus på, at beboernes ønsker og 
behov er i centrum. Friplejehjemmet oplever stor opbakning og tilfredshed hos de pårørende. 
”Møllevangen er et hjem, hvor livet er værd at leve”. 
 
Friplejehjemmets medarbejdere har en høj faglighed og er stærkt engageret i at give vores beboere den 
bedst tænkelige dag hver dag. Det er helt naturligt, at personale og beboere spiser alle måltider sammen. 
Personalet laver maden, og beboerne tager del i de af hverdagens opgaver, som de magter.  
 
Friplejehjemmet er en aktiv del af lokalsamfundet, og mange frivillige tager del i forskellige opgaver på 
vores plejehjem. Vennekredsen er en vigtig medspiller, og vores beboere nyder mange ture i 
Vennekredsens bus. 
 
 
 

Vi forventer af vores nye leder: 
 

• Har lyst til at lede og udvikle friplejehjemmet  
 

• Kan identificere sig med vores værdigrundlag 
 

• Gerne har en sundhedsfaglig uddannelse og ledererfaring 
 

• Er synlig og tør træde i karakter 
 

• Viser vejen gennem åbenhed og dialog 
 

• Er idérig, kreativt tænkende og har humor  
 

• Har godt kendskab til økonomi og klarer de administrative arbejdsgange sammen med vores 
sekretær 

 

• Tager ansvar for fællesskabet, er lyttende og har øje for den enkelte 
 

• Er en god problem- og konfliktløser og kan bevare overblikket i en hektisk hverdag 



 

 
 

Vi tilbyder: 
 

• En spændende arbejdsplads med kvalificerede, engagerede og fleksible medarbejdere 
 

• Medarbejdere for hvem beboernes tarv er det vigtigste i det daglige arbejde 
 

• Et bredt og godt samarbejde mellem beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere 
 

• Et job hvor EDEN og Marte Meo fylder meget i hverdagen 
 

• God mulighed for råd og vejledning om administrative, tekniske og personalemæssige forhold via 
administrationsaftalen med Danske Diakonhjem 

 

• Samarbejde med en positiv og engageret bestyrelse 
 

• Ledernetværk for friplejehjemsledere 
 

• Mulighed for at udvikle dig selv og medarbejderne 
 

• Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende aftaler og dine kvalifikationer 
  



 

 

 

 

 

”At leve er ikke nok – solskin, frihed og en lille blomst må man have.”  

      H.C. Andersen - Sommerfuglen 

Værdigrundlag for Agerskov Friplejehjem Møllevangen 

▪ Vi tager udgangspunkt i den kristne kulturarv; i et menneskesyn, hvor ethvert menneske er 
unikt og vil blive mødt med nærvær, hjertevarme, respekt og værdighed i alle livets faser – 
uanset trosretning og interesser. 
 

▪ Vi ønsker et hjem, hvor der er trygt og rart at bo, at komme på besøg og at arbejde. 
 

▪ På Møllevangen er det vigtigt, at familiemedlemmer, venner, frivillige, unge og ældre føler 
sig velkomne og har lyst til at være en aktiv del af livet. 

 
▪ Høj faglighed er grundlaget for den hjælp, omsorg og pleje, der gives den enkelte beboer, 

ydet af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere. 
 

▪ På friplejehjemmet skaber vi tryghed og hjemlig hygge i små enheder, hvor der er plads til 
fællesskab og samvær – men også til privat tilværelse, hvis det ønskes. 

 
▪ Det gode hverdagsliv med daglige gøremål, livsglæde, stjernestunder og gode oplevelser er 

i højsædet. 
 

▪ Vi lægger vægt på, at maden er hjemmelavet, ernæringsrigtig og frisk tilberedt, og at 
beboerne inddrages i madplanen og tilberedningen. Maden laves i de tre små ”familie-
enheder”, hvor beboere og medarbejdere spiser sammen. 

 
▪ Det er vigtigt, at beboerne har mulighed for at nyde vores flotte, blomstrende park med dyr 

og fugleliv, samt at mange børn i alle aldre har deres gang på friplejehjemmet. 
 

▪ Vi vægter beboernes selvbestemmelse og medindflydelse og har respekt for beboernes 
ønsker i hverdagen og for det liv, de har levet og den måde, de ønsker at leve på nu. 

 
▪ På Møllevangen dyrker vi det gode samarbejde mellem beboere, pårørende, medarbejdere 

og frivillige. 
 

▪ Vi vil gerne være et naturligt mødested for ældre i Agerskov og være en aktiv del af  
lokalsamfundet. 
 
 

”Agerskov Friplejehjem Møllevangen er et hjem, hvor livet er værd at leve.” 

http://agerskovfriplejehjem.dk/wp-content/uploads/2017/12/MoellevangenLogo.png


Kontakt: 
 
Vil du vide mere, så kontakt bestyrelsesformand Anne Egsgaard på mobil 26 77 34 87 
 
Ønsker du en rundvisning på Agerskov Friplejehjem Møllevangen,  
så kontakt plejehjemsleder Ruth Nørgaard på tlf. 74 31 31 00 eller mobil 29 33 56 60 
 
 
Din ansøgning med relevante bilag sendes til kontor@agerskovfriplejehjem.dk og skal være os i hænde 
senest mandag den 30. august kl. 12. 
 
Ansættelsessamtaler finder sted på Møllevangen onsdag den 8. september 2021. 
 

mailto:kontor@agerskovfriplejehjem.dk

