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Sundhedsfaglig koordinator til kvalitetsbevidst vikarbureau 
 
Trives du i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, godt humør og en bred kontaktflade til 
andre mennesker? Top Partners søger en empatisk og kundeorienteret koordinator med 
sundhedsfaglig baggrund.  
 
Hos Top Partners har vi i over 20 år leveret dygtige og fagligt kompetente medarbejdere til 
sundheds- og plejesektoren samt til det specialpædagogiske område. Derudover har vi siden 2003 
været godkendt til Fritvalgsordningen, hvor vi bl.a. formidler medarbejdere til rengøring. 
 
Fællesnævneren for samtlige Top Partners’ ydelser er en høj faglighed, fokus på trivsel og ikke 
mindst et stærkt korps af engagerede medarbejdere. Ligesom vi aldrig går på kompromis med 
hverken fagligheden hos vores medarbejdere eller vores professionalisme, når det kommer til 
booking og kundekontakt.  
 
Om stillingen 
Du bliver, sammen med dine kollegaer på kontoret, bindeleddet mellem medarbejderne og vores 
kunder. Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet: 
 

• Bookning af vagter på det sundhedsfaglige og pædagogiske område 

• Ansættelse af medarbejdere 

• Samarbejde med borgere og visitatorer i kommuner, hvor vi er godkendt under 
Fritvalgsordningen 

• Samarbejde med kunder inden for både den primære og sekundære sektor samt 
psykiatrien 

• Planlæggelse og udførelse af salgs- og kundebesøg 

• Diverse akut- og ad hoc-opgaver 
 

Du må forvente fleksible arbejdstider. Og det er et krav, at du kan indgå i en vagtplan og møde ind 
på kontoret i Slagelse kl. 06.00 nogle gange om ugen samt afløse i aften- og weekendtimerne og 
på helligdage i forbindelse med ferie og sygdom. Hertil kommer lejlighedsvis pasning af 
vagttelefon hjemmefra i aftener, i weekender og på helligdage. Stillingen er i udgangspunktet 
normeret til 37 timer, men timeantal kan tilpasses dine ønsker og behov. 
 
 
 
 
  



 

 2 

Om dig 
Vi har brug for en kandidat med en sundhedsfaglig baggrund, og det er en fordel, hvis du har 
kendskab til det socialfaglige område, til serviceloven og til at afholde MUS-samtaler. Derudover 
er du kendetegnet ved at være: 
 

• Dygtig til at samarbejde og kommunikere både på tværs af organisationen og tværfagligt, 
idet du evner at bruge din relationelle indsigt og kommunikation 

• Reflekterende over egen arbejdsmetode og organisationskultur 

• Opmærksom på egne styrker og svagheder og dermed forstår at bringe dig selv, dine 
medarbejdere og ikke mindst kollegaer i spil på bedst mulig vis 

• Dygtig til salg og til at sætte dig ind i kundernes situation. Du behøver ikke have direkte 
erfaring med opsøgende salg, men du skal have fornemmelse for salgsdynamikkerne og for 
kundepleje 

• Vant til at bruge forskellige it-systemer, herunder Microsoft Office 

• God til at bevare overblikket og have mange bolde i luften på samme tid 

• God til at trives i en omskiftelig og dynamisk hverdag, hvor arbejdsopgaverne skifter, og 
dagene sjældent ligner hinanden 

• Bidragende i forhold til at sikre en fortsat positiv udvikling af Top Partners 

• Handlekraftig og i stand til at følge opgaver til dørs 

• Kvalitetsbevidst i forhold til løsning af dine opgaver 

• Og ikke mindst et empatisk, omsorgsfuldt, løsningsorienteret og nysgerrigt menneske med 
et glimt i øjet, som gerne vil dialogen med og relationen til andre mennesker 
 

Om os 
Du bliver en del af en mindre virksomhed med mere end 20 års erfaring inden for det 
sundhedsfaglige- og pædagogiske område. Vi er en virksomhed med højt til loftet og flad 
ledelsesstruktur samt en uformel omgangstone. Vi prioriterer gode arbejdsforhold for vores 
medarbejdere og har et stort fokus på trivsel og medindflydelse i hverdagen. Til gengæld forventer 
vi, at du tager medansvar for at skabe et fællesskab, hvor alle trives, og vi løfter i flok. 
 
Vi deler hus, faciliteter og personale med vores søsterselskaber CarePartner og Top 
Hjernetræning, hvorfor du kan forvente en bred og varieret kontaktflade i løbet af arbejdsdagen. 
 
Tiltrædelse er hurtigst muligt og efter nærmere aftale. 
 
Ansøgning sendes pr. mail til Pia Larsen på Pia@toppartners.dk senest søndag den 21/2 2021 kl. 
12. 
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8, 2021. 
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Yderligere oplysninger 
Læs mere om os på vores hjemmeside: www.toppartners.dk eller på vores Facebook-side: 
https://www.facebook.com/toppartner  
 
Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, skal du være velkommen til at kontakte Pia Larsen på 
58500781. 

http://www.toppartners.dk/
https://www.facebook.com/toppartner

