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Sygeplejersker til AG Sundhedsfremme

Vil du være en del af Danmarks dygtigste team af sygeplejersker?

AG Sundhedsfremme søger freelance-sygeplejersker, som brænder for at udføre kliniske helbredsundersøgelser på 
offentlige og private virksomheder i Danmark.

Begejstres du, når du med din vejledning kan inspirere en medarbejder til sundere livsstil? 
Hvis Ja, så læs videre:

Vores primære opgave er kliniske undersøgelser med dokumentation og formidling af forebyggelse i forbindelse med 
arbejdsrelaterede belastninger og livsstil. Vi udfører for tiden godt 4500 helbreds- og høreundersøgelser + 
vaccinationer om året – og tallene er stigende.

Du arbejder selvstændigt på store og små virksomheder, fortrinsvis om dagen – ofte lange dage, men sjældent fredag, 
lørdag, søndag – og i hele landet. Du er således AG Sundhedsfremmes ansigt udadtil, med kundefokus og -service og 
repræsentation af AGS´s værdier og kvalitet.

Du kan forvente at arbejde ca. 90 – 140 dage om året, da vores aktiviteter følger virksomhedernes. Derfor har vi lukket 
ned ca. 3 måneder om sommeren + 1 måned ved juletid.

Du introduceres i takt med de allerede planlagte opgaver, af en sygeplejerske i teamet, og har altid en livline på 
telefon. Herudover afholdes årligt mindst 4 temadage, hvor faglighed og socialt samvær vægtes 50/50.

 Du har maximal indflydelse på planlægningen af din arbejdstid.
 Du nyder at arbejde selvstændigt, og samtidig være i en kvalitetssikret ramme.
 Du bliver en del af en virksomhed, som vækster, og hvor din indflydelse på forandringer er stor.
 Du stortrives, når du oplever at have bidraget til øget egenomsorg hos en medarbejder.

Vi forventer at du:

 Er erfaren sygeplejerske med mindst 5 års relevant baggrund
 Formår at motivere til øget sundhed, uden løftet pegefinger, men med et glimt i øjet
 Arbejder systematisk og med kendskab til Office-pakken på brugerniveau
 Kan arbejde selvstændigt og stortrives med at møde nye medarbejdere og kunder
 Drives af at skabe en individuel og personlig kontakt – og samtidig holde en stram tidsplan
 Er fysisk robust, da du selvstændigt håndterer en klinik med udstyr fra opstilling til nedpakning
 Har kørekort og adgang til bil

En typisk dag hos AGS:

AG Sundhedsfremme leverer helbredsundersøgelser til Virksomheder. Undersøgelserne skal afstemmes med 
virksomhedens produktion, hvorfor en stram tidsplan er aftalt. En undersøgelse kan i tidsforug variere fra 15 – 60 
minutter, afhængigt af indhold. Der kan således være planlagt 8-28 undersøgelser på en dag ����.

Er du interesseret og vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Annette Trampedach på telefon 20229062 eller 
mail ANTR@AGSundhed.dk


