








Qaqortup Napparsimavia Portørredder-issarsiorpoq
Portørredder-tut atorfik inuttassarsiorneqarpoq piaartumik sulilersinnaasumik imaluunnit immikkut 
isumaqatigiissuteqarnikut.
Portørredder-i avataani pinartunut pisunut sallersatut takkuttartuuvoq.
Taamaammat portørredder-tut piginnaaneqartuusariaqarputit eqqissisimasumik suleriaaseqarlutit.
Napparsimaviup iluani suleqatit attaveqaqatigisassatit amerlapput. Taamaammat marluinnik 
oqaaseqartuusariaqarputit, suliakkiissutigineqartut assigiinngitsut kiffartuusinerpalaartumik akorlugit 
ingerlassinnaasariaqarpatit. Unnukkoortillutit unnuarsiortillutit innangasunik passussineq akuuffigisassavatit
uninngavimmi suleqatit suleqatigalugit.
Portørredder-tut sap. akunneranut 40 tiiminik sulisassaatit nikerartunik ullukkoorlutit, unnukkoorlutit 
unnuarsiorlutilluunniit. Aamma ilaapput ilaanni angerlarsimaffimmiit aggersarneqarsinnaaneq (hjemmevagt).
Suleqatigissavatit portør-it tallimat. Portørredderitut suliassanut ilitsersorneqassaatit.
Ittorissavat portør-formand.
Atorfimmut atasumik inissaqartitsisoqarsinnaavoq malittarisassat atuuttut malillugit ineqarnermut 
akiliiffigineqartartussamik.
Atorfinitsitaaneq akissarsiaqartitaanerlu pissapput Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aamma SIK-p 
akornanni portørredder-nut isumaqatigiissutaat naapertorlugu.
Atorfik pillugu erseqqinnerusumik paasisaqarusukkuvit  portørformand Otto Gabrielsen, oqarasuaat 647642,
mail:  oga@peqqik.gl - attaveqarfigalugu  imaluunniit ingerlatsinermut ittuusumut Søren Svenningsen, 
oqarasuaat 647663, mail: sosv@peqqik.gl
Qinnuteqaat, soraarummeersimanermut uppernarsaatit aammalu sulisitsisumit oqaaseqaatinik peqaraanni
ilanngullugit nassiunneqassapput uunnga: 
Qaqortumi Napparsimavik, Qaqortoq Sygehus, Postbox 512, 3920  Qaqortoq - imaluunniit mail
qaqshv@peqqik.gl 
Ulloq qinnuteqarfissaq kingulleq: 15. juni 2014

Portørredder søges til Regionssygehuset i Qaqortoq
En stilling som portørredder ved Regionssygehuset i Qaqortoq er ledig til besættelse snarest muligt eller
efter nærmere aftale.
Som portørredder repræsenterer du frontpersonalet på sygehuset. Du er derfor fagligt dygtig som portør og
er nærværende og rolig i pressede situationer. Indenfor på sygehuset er din kontaktflade stor: Det betyder at
du er dobbeltsproget, serviceminded og tager opgaverne på dig. Du vil på lige fod med plejepersonalet på
sengeafdelingen deltage i plejen af de indlagte om aftenen samt i nattevagterne. 
Som portørredder arbejder du 40 timer om ugen, for delt på skiftevis aften, nat og dagvagt. Du vil derud over
indgå i beredskabet med hjemmevagt på tilkald. Du indgår i portørstaben med 5 kolleger. Du bliver 
introduceret i portørens rutiner. Din nærmeste foresatte er portørformanden.
Der kan anvises bolig til stillingen for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler.  
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til tiltrædelsesfrirejse og bohaveflytning i henhold til den til enhver tid
gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og SIK for portører.
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved portørformand Otto Gabrielsen på 647642 eller
regionsdriftsleder Søren Svenningsen på tlf.: 647663, e-mail: sosv@peqqik.gl
Ansøgning med uddannelsesbevis og relevante oplysninger om tidligere beskæftigelse bedes fremsendt til:
Qaqortoq Sygehus, Postbox 512, 3920  Qaqortoq  -  eller  qaqshv@peqqik.gl 
Ansøgningsfrist: 15. juni 2014

Regionssygehus Qaqortoq
Region Kujataa

























Leder til Selvejende daginstitution Børnehuset /
Meeqqat Illuat, Qaqortoq
Med tiltrædelse pr. 1. Juli 2014, eller efter nærmere aftale, søges 1 pædagog til den 
selvejende daginstitution Børnehuset / Meeqqat Illuat i Qaqortoq.

Lederen der rapporterer til bestyrelsen af den selvejende daginstitution Børnehuset /
Meeqqaat Illuat, varetager den daglige drift af daginstitutionen. Herunder ledelse af 
daginstitutionen, samt det daglige pædagogiske ansvar for udviklingen af børnene i 
sammenarbejde med det resterende personale. Lederen har også det økonomiske
ansvar for daginstitutionen, og skal føre regnskab debitorerne samt kreditorerne. Det er
også lederen som indkalder til de årlige generalforsamlinger.

Vi forventer du er uddannet pædagog, med stor erfaring i børnepasning, samt 
økonomisk forståelse.

Vi lægger vægt på at, du er selvstændig, men med gode samarbejdsevner, ansvarsfuld,
grundig i udførsel i arbejde, har ordenssans, humoristisk og konstruktivt og er stabil og 
velorganiseret i dit arbejde.

Du kan arbejde med PC, og kender til regnskaber. 

Der kræves ren børneattest.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem
Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og pågældendes forhandlingsberettigede 
organisation. Der stilles ikke personalebolig til rådighed, og der er ingen 
tiltrædelsesrejse samt fratrædelsesrejse tilknyttet stillingen.

Yderligere information vedr. særlige arbejds- og ansvarsområder kan fås ved 
henvendelse til Børnehuset / Meeqqat Illuat, på email: milluat@greennet.gl eller 
pr. tlf. 641071.

Ansøgning bilagt oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, kopi af 
eksamenspapirer mv. sendes til nedenstående adresse pr. A-post: 

Børnehuset Meeqqat Illuat, 
Postbox 146, 3920 Qaqortoq 

eller pr. mail: milluat@greennet.gl

således det er Børnehuset / Meeqqat Illuat i hænde senest den 13. juni 2014.

Børnehuset / Meeqqat illuat er en selvejende daginstitution med børn fra 2 år til skole start.
Børnehuset har plads til 24 børn, og har 4-5 ansatte. Bestyrelsen består af frivillige forældre, med et 
minimum på 5. 




