
     

Undersköterskans dag 
Undrar du om jobbet som undersköterska kan vara 

någonting för dig? Nyfiken på att träffa människor som idag 

arbetar som undersköterska och de som utbildar inom Vård och 

omsorg? 

Då är du varmt välkommen till Åleryds vårdboende den 

17 oktober på Ålerydsvägen 7 i Ekholmen.  

Mellan 9:00 och 15:00 i samlingssalen har du möjlighet att ta del av:  

• Prova-på-stationer (rullstolskörning, hur matar man en vuxen? Hur känns 

det att inte se och/eller höra? Hur fungerar dagens tekniska hjälpmedel? 

Vad är god hälsa? 

• Speed-dating med undersköterskor från många olika inriktningar – vad 

gör en undersköterska på kirurgen? Vad är den vanligaste arbetsuppgiften 

inom hemtjänsten? Ställ dina frågor direkt till de som vet. 

• Frågesport – det du lärt dig eller redan vet! 

• Information om vilka utbildningsvägarna är mot yrket, och vilka 

möjligheter det finns för karriär och utveckling 

 

Undersköterskans dag är en del av Vård- och 

omsorgscollege-veckan, då du även kan besöka olika 

arbetsplatser på Öppet Hus. 

VARMT VÄLKOMMEN! 
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