Pædagog/
pædagogisk medarbejder
ACV’s Aktivitets- og Samværstilbud, §104, søger en
uddannet pædagog eller en kollega med anden relevant
faglig uddannelse, til en 30-timers stilling fra 1. februar
2019 eller hurtigst muligt derefter.
Aktivitets- og Samværstilbuddet er et dagtilbud til
personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Vi har pt. en daglig åbningstid fra kl.
9.00-15.00, men du skal påregne at kunne stå til rådighed ud over åbningstiden. Fysisk er vi placeret på tre
matrikler: Laden på Rosenkildevej 93, afd. 75 beliggende
Rosenkildevej 75 og afd. 83, som ligger på Rosenkildevej 83.
Du vil blive tilknyttet en afdeling, men skal være i stand
til at hjælpe til i alle afdelinger, ligesom § 85-støtte
hos borgere i eget hjem også kan forekomme.
Der forventes, at du
• er uddannet pædagog eller har anden relevant faglig
uddannelse
• er god til dokumentation; vi arbejder i Bosted Sensum,
så kendskab til dette er en fordel
• er fleksibel i forhold til at rokere rundt i Aktivitetsog Samværstilbuddet efter beho.
• kan arbejde relationsskabende og anerkendende i
forhold til et recovery-perspektiv

• kan arbejde selvstændigt, da der forekommer alenearbejde i forhold til enkelte borgeres behov
• bringer de etiske overvejelser ind i hverdagens
dilemmaer, både i forhold til borgere og kollegae.
• generelt er nysgerrig og refleksiv, både i forhold til
egen og kollegaers praksis og faglige tilgang
• som menneske er indstillet på at tilegne dig ny
viden og har læring som en positiv reference.
Ansøgningsfrist: 21. december 2018.
Stillingen kan kun søges via dette link.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 3, 2019.
Opstartsdato
1. februar 2019 eller snarest muligt, efter aftale med
teamleder.
Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med
ansættelsen.
Løn efter overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte teamleder Karina Albrechtsen på mail:
kaalb@slagelse.dk eller tlf. 30 63 53 72.
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