Pædagog
til Autisme Center Vestsjælland,
botilbud, § 108

Botilbuddet er beliggende på Rosenkildevej 49 og er et
specialiseret tilbud under § 108 for voksne med autismespektrumforstyrrelser. Borgerne, som bor på adressen,
har eget værelse, men deler fællesfaciliteter som bad,
stue og køkken.
Pædagogisk arbejder vi ud fra en recovery-orienteret
forståelse, hvor vi i bomiljøet understøtter borgerne via
en anerkendende og relations-orienteret tilgang, så
borgeren har mulighed for at opleve kvalitet og inddragelse i eget liv. Vi tager udgangspunkt i neuropædagogiske screeninger, sanseprofiler og stressprofiler, når
vi tilpasser den pædagogiske praksis til hver borger. Vi
samarbejder med forskellige faggrupper i hverdagen og
arbejder med at inddrage etikken, når vi bringer observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring.
Vi forventer, at
• du er uddannet pædagog og med tiden kan varetage
opgaven som kontaktperson for en af borgerne.
• du skal kunne gøre en forskel for voksne, der
grundet deres komplekse udfordringer har brug for
at blive mødt med empati og forståelse for deres
særlige problemstillinger.
• det er nødvendigt, du kan bevare roen og overblikket
i konfliktsituationer og tilgå udadreagerende adfærd
efter gældende lovgivning, samt arbejde ud fra risikovurdering dagligt.
• du i dit arbejde, via dokumentation og sparring, kan
bringe dine observationer og erfaringer i spil, så vi på
denne måde, kan sikre mest muligt læring.

• du skal som medarbejder indgå i døgndækning og
skiftende arbejdstider, i hverdagen og weekenden.
Arbejdet vil på alle ugens dage ligge i tidsrummet kl.
7-23, dog med få rådighedsvagter kl. 23-7.
Du kan forvente at blive klædt på til opgaven med indkøringsvagter og overlevering fra dine nye kollegaer.
Autisme Center Vestsjælland samarbejder med UCSJ
omkring kompetenceudvikling. Det betyder blandt
andet, at alle fastansatte pædagoger skal på et pædagogisk diplommodul omkring sociale og kognitive udviklingsforstyrrelser, 10 ECTS-point med intern prøve.
Modulet er specialdesignet til os, så der bliver stort
fokus på autisme.
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte teamleder Kenneth Højland Hansen på mail
kennh@slagelse.dk eller tlf. 51 31 57 22.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
+ et lokalt fastsat tillæg.
Opstartsdato: 1. april 2019.
Stillingen er på 32 timer.
Vi indhenter børne- og straffeattest.
Ansøgningsfrist: 19. februar 2019.
Stillingen kan kun søges via dette link.
Ansættelsessamtaler finder sted 26. og 27. februar
2019.
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

