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Orientering om ledelse- og
personalesituationen på Omsorgscenter
Pedershave
Kære Beboere og pårørende på Omsorgscenteret Pedershave
Der er i den senere tid sket stor udskiftning i ledelse på omsorgscenteret
ligesom personaler har valgt at forlade deres stilling på Pedershave.
Som alle andre omsorgscentre oplever Pedershave vanskeligheder ved at
tiltrække og fastholde medarbejdere.
Omsorgscenter Pedershave har 120 medarbejdere ansat. I maj har
centeret modtaget 2 opsigelser fra medarbejdere, i juni 4 og i juli var
antallet 8. Det er for mange og vi vil gøre alt for, at de der er tilbage har
lyst til at blive her samt får at få rekrutteret nye medarbejdere til de
ledige stillinger.
Ledelsessituationen
I august 2022 begynder centerets nye leder Julie Kjellberg-Andersen.
Den nye centerleder er rekrutteret efter offentligt opslag og i
konkurrence med dygtige kandidater. I alt var der 17 ansøgere til
stillingen som centerleder. Anni Svensson som I måske kender fra
hendes til som konst. centerleder bliver fra 1. august 2022 ny
områdeleder på Pedershave.
Fra 1. august 2022 vil ledelsen på Pedershave derfor bestå af:
Centerleder Julie Kjellberg-Andersen
Områdeleder for Hus B Gry Schæffer
Områdeleder for Hus E Tine Justesen Michelsen
Områdeleder for Hus C Anni Risager Svensson
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Områdelederstillingen i Hus A er vakant, men dækkes indtil udgangen af
året af de tre områdeledere.
Tag godt i mod de nye ledere. Sammen med personalet på Pedershave
vil de gøre alt hvad de kan for at Pedershave også fremadrettet et godt
sted at bo og besøge.
Med ønsket om en god sommer
Paw Holze Nielsen
Centerchef
Center for Voksenstøtte og Ældre
Frederikssund Kommune
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