Er du uddannet pædagog, og kan du
arbejde i et team såvel som selvstændigt?
• Har du erfaring i at arbejde med mennesker med særlige behov?
• Har du erfaring i at skabe et struktureret, forudsigeligt og genkendeligt miljø for
beboere?
• Kan du sige ja til faglig såvel som personlig udvikling?
• Ser Du muligheder frem for begrænsninger?
• Er fysisk og psykisk robust?
• Kan opstille og arbejde efter mål?
• Evner Du at se pædagogikken i detaljen?
• Har Du en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang?
• Er Du positiv og løsningsfokuseret i samarbejde med alle?
• Kan Du bruge humor?
• Kan og vil du arbejde med langsigtede mål, hvor struktur, genkendelse og gentagelser
er de bærende elementer for beboerne?
Så er du måske en af vores to nye kolleger.
Vi forventer at:
• Du er en person, der evner at være autentisk i mødet med vores målgruppe og som
selvstændigt kan følge op på både praktiske og administrative opgaver.
• Du har sat dig ind i vores målgruppe og forskellige tilbud.
• Du har teoretisk/praktisk viden omkring hvilke udfordringer der er i jobbet.
• Du er fleksibel, har overblik og er god til at bevare roen og handle rationelt, hvis der
opstår pressede situationer.
• Du har gode samarbejdsevner, er åben, ærlig og ikke bange for at give og modtage
konstruktiv kritik.
• Du trives i at arbejde på forskellige tider af døgnet og din familie er indforstået med at
du arbejder weekend, aften og nogle gange på helligdage.
• Du er god til at formulere dig på skrift, har erfaring med pædagogiske handleplaner og
kan opstille mål og skabe udvikling, samt skrive udførlige statusrapporter med faglige
refleksioner.
Vi tilbyder dig bl.a.:
• En arbejdsplads, der sætter faglighed og kommunikation højt.
• Gode kollegaer der passer på hinanden.
• Skønne udfordrende unge mennesker.
• En arbejdsplads, der sætter trivsel og arbejdsglæde højt.
• Nordic Pas-Superbrugeruddannelse.
• En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvar og opgaver og bevidst bruger hinandens
kompetencer.
• En arbejdsplads, hvor humor er en vigtig del af hverdagen
• En arbejdsplads, hvor du får ansvar og sparring.
• En stilling på ca. 32 timer ugentligt i fast 4 ugers plan.
Ansøgningsfrist den 20. august, med start den 1. september eller efter aftale.
Send din ansøgning til k.taaning@detprivatebotilbud.dk

