Talehørekonsulent
til Autisme Center Vestsjælland
pr. 1. marts 2019

Autisme Center Vestsjælland søger en talehørekonsulent
til vores tværfaglige stab inden for rådgivning og administration. Du vil komme til at arbejde tværfagligt, hvor
du skal kunne håndtere at gå ud og ind af arbejdsfællesskaber og projekter på tværs.
Autisme Center Vestsjælland er en af 8 virksomheder
inden for ‘Handicap og Psykiatri’ i Slagelse Kommune.
Vi har et politisk udvalg, der sammen med os har fokus
på at understøtte det enkelte menneske. Vi tager i
Slagelse Kommune afsæt i en recovery-orienteret
tilgang til arbejdet med mennesker inden for Handicapog Psykiatriområdet. Vi arbejder med at understøtte
det enkelte menneskes mulighed for at skabe sit eget
liv. Autismecenter Vestsjælland har tilbud til børn, unge
og voksne med diagnoser inden for autismespektret.
Vi er oprettet efter SEL §§36, 66.6, 104, 107 og 108,
ABL § 105 (med støtte jf. SEL §§ 83 og 85), Folkeskolelovens § 20.2 samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
Dine faglige opgaver
• tilegnelse og udbredelse af viden om sprog og autisme
• undervisning af børn/unge/voksne med impressive/
ekspressive vanskeligheder, indbefattet IKT til en
gruppe af nonverbale
• undervisning af personale i vores egen diplomuddannelse, samt på vores introkurser
• rådgivning i kommunikation, sprog og autisme af
personale
• udarbejdelse og formidling af sproglige rapporter
• deltagelse i udviklings- og konferencemøder vedrørende elever og beboere
• arbejde tværfagligt med flere faggrupper (lærere,
pædagoger, psykologer, socialrådgivere).
Yderligere kompetencer
Du
• favner at arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt.
Ud over dine selvstændige fagspecifikke opgaver
indgår du som et aktivt medlem i staben

• har erfaring med, og stor lyst til, at arbejde med ASK
• er god til at kommunikere med alle slags mennesker,
og vil dagligt have kontakt til børn, unge, forældre
lærere, pædagoger, kommuner m.fl.
• kan begå dig i et miljø med mennesker, der er sårbare,
sansesarte og indimellem udadreagerende.
Vi tilbyder
Nogle meget engagerede og imødekommende kolleger,
der vægter faglighed højt, men også tænker, at det gerne
må være sjovt at gå på arbejde. Du vil opleve, at hverdagen er meget varieret, både i forhold til opgavearten
og opgavemængden. Endelig vil du møde en arbejdsplads,
hvor der er albuerum til at sætte sit eget præg, og hvor
der blandt vores mere end 600 medarbejdere er fantastiske ressourcer/kapaciteter, du kan sparre med om
både små og store udfordringer.
Din uddannelsesmæssige baggrund er enten audiologopæd eller logopæd med anden relevant kandidatgrad.
For lovgivningsmæssigt at være kvalificeret til at undervise på vores diplomuddannelse følger et krav om en
kandidatgrad.
Løn i henhold til overenskomst + lokalt fastsat tillæg.
Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse med
ansættelsen.
Opstartsdato: 1. marts 2019.
Stillingen er på 32-34 timer.
Få mere at vide hos logopæd og fysioterapeut, Adam
André Wied, tlf. 58 57 49 89/mobil 20 29 58 19 eller
mail adamw@slagelse.dk
Ansøgningsfrist: 14. januar 2019.
Samtaler forventes afholdt: Uge 4, 2019.
Stillingen kan kun søges via linket her.

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. 670 medarbejdere.
Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

