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Uddannelseskonsulent i Høje-Taastrup Kommunes Sundheds- og Omsorgscenter
Vores ambition for uddannelsesområdet er, at
 Uddannelsespolitiske spørgsmål omsættes til praksis.
 Der arbejdes konstruktivt og proaktivt med de nye reformer inden for sundhedsuddannelserne.
 Uddannelsesforløb er spændende, attraktive og udviklende, og at vi udnytter mulighederne inden for det nære sundhedsvæsen, eksempelvis høj grad af tværfaglig indsats,
akutsygepleje og et øget fokus på tidlig opsporing.
 Et godt pædagogisk fundament vægtes højt
Som uddannelseskonsulent i Sundheds- og Omsorgscentret er du en del af et større
fagligt fællesskab
I er to uddannelseskonsulenter på samme felt. Derudover er I en del af Team Udvikling, hvor
der bl.a. arbejdes med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, herunder omsorgsområdet.
Som uddannelseskonsulent har du derudover mange andre tætte samarbejdspartnere. Det
kan være HR-centret, der er behjælpelig med ansættelsesforhold af elever. Ligeledes har du
et tæt samarbejde med medarbejdere knyttet til plejecentre, den kommunale hjemmepleje,
de private leverandører af hjemmepleje, hjemmesygeplejen samt socialpsykiatrien med henblik på at skabe de bedste vilkår for et optimalt uddannelsesforløb for elever og studerende.
Desuden er der er tæt samarbejde med Metropol og SOSU C omkring fordeling af elever og
studerende, implementeringen af de nye reformer, studieordninger, kvalitetssikring mm.
Hovedoverskrifterne for funktionerne i stillingen som uddannelseskonsulent er:
 Rekruttering og ansættelse af 18 SSH-elever og 18 SSA-elever årligt
 Koordinering af forløb for ca. 38 sygeplejestuderende årligt
 Planlægning af praktikophold; både indhold og fordeling af elever / studerende
 Samarbejde med vejlederne omkring uddannelsesforløb og undervisning
 Samarbejde med lederne i driften med henblik på den bedste udvikling af uddannelsesområdet, så vi sikrer den bedste udnyttelse af ressourcerne for alle parter
 Samarbejde med skoler og uddannelseskonsulenter i andre kommuner
Det er desuden vigtigt at nævne, at din kollega på området blev ansat efteråret 2016. Kombineret med de nye reformer på uddannelsesområdet giver dette en unik mulighed for at tænke
nyt i forhold til både prioritering af opgaverne, arbejdsmetoder og tilgangen til uddannelsesindsatsen.
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