Pædagog søges til bofællesskabet Østbækhjemmet
Østbækhjemmet søger en socialpædagog eller anden lignende uddannelse, gerne med erfaring i arbejdet
med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Stillingen er på 30 timer, med mulighed for vikartimer derudover
og søges til besættelse pr 1. april 2021 eller snarest derefter.
Du vil komme ind i en fast 12 ugers vagtplan med hjemmedage, dag/aftenarbejde, få nattevagter samt
weekendarbejde hver 2. weekend, 1 gang om året være villig til at deltage i koloni.
Vi arbejder i 3 teams og du vil komme til at tilhøre et af dem.
Østbækhjemmet er et kristent bofællesskab og tilknyttet Kristelig Handicapforening. Vi har en kristen profil
og ønsker at de kristne værdier afspejler sig i hverdagen. Vi rummer 18 lejligheder fordelt i 3 grupper i
alderen 20-66år. Alle beboere har en eller anden form for fysisk/psykisk funktionsnedsættelse og er i
dagtimerne beskæftiget i eksterne aktivitetstilbud / dagtilbud.
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Kan tilslutte dig Østbækhjemmets værdigrundlag og arbejder ud fra det kristne grundsyn om, at
alle er skabt værdifuld og elsket.
Har fokus på faglighed som vil understøtte beboernes behov, men ret til selvbestemmelse og
livskvalitet.
Kan reflektere over egen og kollegaers praksis.
Er indstillet på at indgå i alle relevante opgaver i huset
Kan arbejde tværfagligt og aktivt bidrage i teamsamarbejde
Har lyst til at samarbejde med pårørende
Kan opstille mål, delmål og følge op på disse.
Godt kendskab til IT, gerne erfaring med Bosted.
Har kørekort og ren straffeattest

Dine personlige kompetencer vægtes højt, det vil være en fordel at du:
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Har lyst og gerne erfaring med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
Har lyst til at give vores beboere et respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv
Har erfaring eller kendskab til KRAP
Kan kommunikere faglighed og omsætte den til praksis
Er moden, empatisk og robust
Er åben og tydelig i din kommunikation
Kan skabe struktur og forudsigelighed
Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og ser muligheder
Medvirker til et godt arbejdsmiljø

Vi kan tilbyde:
•
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•
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En arbejdsplads hvor det kristne livs- og menneskesyn er grundlæggende og præger hverdagen
En hverdag med udviklingsmuligheder både personligt og fagligt
Fagligt fællesskab med vægt på bl.a. KRAP, velfungerende teams
Medindflydelse på arbejdsliv
En hverdag hvor der fokuseres på det vi kan og ikke det, - vi ikke kan!
En hverdag med megen glæde og humor.

Løn og ansættelsesvilkår; vi følger KL/SL´s løntabeller og satser.
Yderligere oplysninger om Østbækhjemmet kan ses på hjemmesiden www.ostbaekhjemmet.dk eller ved
henvendelse til leder Marianne Søndergård på tlf. 7524 5947 /mobil 40710025.
Send en ansøgning til leder@ostbaekhjemmet.dk eller pr. post til leder Marianne Søndergård,
Bofællesskabet Østbækhjemmet, Industrivej 19a, 6870 Ølgod, senest søndag 21.3 kl. 12.00. Ansættelses
samtaler afvikles i uge 13 og 14.

