To pædagoger til
Autisme Center
Vestsjællands Ungeog Voksenområde
Anholtvej 3 danner rammen om et kollegie- og
botilbud under servicelovens § 66.1 og § 107
med sammenlagt 35 pladser til unge i alderen
16-30 år. Det er et tilbud i rivende udvikling, og
vi står netop over for at skulle igangsætte flere
nye tiltag, heriblandt fokus på sund kost samt
nogle motionstilbud til de unge. Vi søger derfor
pædagoger med særlig interesse og evner indenfor netop disse emner.
Om os:
• Vi understøtter et ungemiljø skabt af de
unge selv med støtte fra personalet.
• Vi støtter de unge i så høj grad som muligt
i at indgå i sociale relationer og leve et så
selvstændigt liv som muligt i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
• Vi støtter de unge i at udnytte deres fulde
potentiale ift. uddannelse og beskæftigelse.
• Vi er en arbejdsplads i rivende udvikling.
• Vi har et arbejdsmiljø, hvor vi er sammen om
at skabe trivsel.
• Vi er 15 gode kolleger med høj faglighed
samt masser af drive og energi på kerne
opgaven, og vi glæder os til at møde dig.
Om dig:
• Du er uddannet pædagog.
• Du tager initiativ til samt mestrer at planlægge, udføre og evaluere aktiviteter sammen
med kolleger og de unge.
• Du har særlig interesse og evner inden for
motion og sund kost, som du omsætter i
din pædagogiske praksis.
• Du reflekterer over, samt sætter ord på, egen
og andres faglige tilgang og praksis.
• Du har ikke sandheden, men du skaber sand
heden sammen de unge og med kolleger.
• Du har IT-kundskaber på brugerniveau.
• Du har kørekort.

Du kan læse mere om Ungeområdet her:
https://acv.slagelse.dk/omraader/ungeomraadet, og om Autisme Center Vestsjælland
generelt på www.a-c-v.dk
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst + et lokalt fastsat tillæg.
Vi indhenter børne- og straffeattest i forbindelse
med ansættelsen.
Stillingerne er på mellem 32 og 37 timer hverdage og weekender. Arbejdstiderne vil på alle
ugens 7 dage ligge et sted imellem klokken
7.00 og 23.00. Weekendarbejde ligger hver
anden weekend.
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 daglig leder Kamilla Pedersen på
mail: kaphi@slagelse.dk eller tlf.: 24 59 92 28.
Ansøgningsfrist: 15. september 2019.
Ansættelsessamtaler: 24. september 2019.
Opstartsdato: 1. november 2019, eller hurtigst
muligt.
Stillingen kan kun søges via dette link

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

