Audiologopæd/
tale-høre-konsulent
til Autisme Center Vestsjælland
Vi tilbyder
• en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og en uhøjtidelig omgangstone
• engagerede og imødekommende kolleger, der vægter
faglighed højt, men som også tænker, at det gerne
må være sjovt at gå på arbejde
• en høj grad af selvstændighed i jobbet og en ledelse,
der har tillid til, at alle gør sig umage og yder det
bedste i forhold til opgaven
• en meget varieret hverdag, både i forhold til opgavearten og -mængden.
Dine faglige opgaver
• tilegne og udbrede viden om sprog og autisme
• foretage sprogundersøgelser af elever og beboere,
impressivt, ekspressivt og kommunikativt
• udarbejde og formidle sproglige rapporter
• rådgive i forhold til visuel struktur samt alternativ
og støttende kommunikation (ASK)
• rådgive vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i forhold til en gruppe af
nonverbale elever og beboere
• rådgive personale vedrørende diverse kommunikative
og sproglige problematikker, generelt og autismespecifikt
• undervise elever og beboere
• deltage i team- og netværksmøder vedrørende elever
og beboere
• kompetenceudvikle medarbejdere, herunder fungere
som underviser på uddannelsesforløb (Fagligt Fællesskab) for alle medarbejdere i samarbejde med UCSJ
• arbejde tværfagligt med flere faggrupper (lærere,
pædagoger, psykologer, socialrådgiver).
Yderligere kompetencer
• du evner at arbejde monofagligt såvel som tværfagligt
• du er god til at kommunikere med alle slags mennesker og vil dagligt have kontakt til børn, unge og
voksne borgere

• du kan begå dig i et miljø med mennesker, der er
sårbare, sansesarte og ind imellem udadreagerende
• din uddannelsesmæssige baggrund er audiologopæd/
logopæd eller lærer/pædagog med diplomuddannelse
i tale og høre.
Autisme Center Vestsjælland består af døgntilbud til
børn, unge og voksne, skole, efterskole og STU samt
aktivitets- og samværstilbud.
Rådgivningen er en tværfaglig enhed, bestående af
socialrådgivere, psykologer, tale-høre-konsulenter,
ergoterapeut og fysioterapeut samt en leder. Vores
opgave er at understøtte og udvikle pædagogisk
personale i alle tilbud. På Autisme Center Vestsjælland
understøtter vi det gode liv med håb, mening og selvbestemmelse for beboere og elever ud fra en recoveryinspireret tilgang. Vi har fokus på at møde børn, unge
og voksne med en anerkendelse af, at de er aktører i
eget liv, således at der ikke sigtes mod normalisering,
men mod deltagelse på egne præmisser med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.
Stillingen er på 32-35 timer.
Vi indhenter børne- og straffeattest.
Få mere at vide
Du er velkommen til at kontakte områdeleder Gitte
Kruse, tlf. 58 57 49 85/mobil: 30 85 50 31/mail:
gikru@slagelse.dk eller audiologopæd Majken Eggers
Viberg, tlf. 58 57 49 94/mail: mavib@slagelse.dk.
Du kan læse mere om os på www.a-c-v.dk.
Ansøgningsfrist: 20. august 2017.
Samtaler afholdes i uge 35.
Stillingen kan kun søges via dette link.
Stillingen er til besættelse 1. oktober 2017.
Autisme Center Vestsjælland
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse
Telefon 58 57 49 00
E-mail: acv@slagelse.dk
www.a-c-v.dk

Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser
inden for autismespektret. Vi er organiseret i seks områder med ca. 600 medarbejdere.
Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

