
 

Medarbejder søges til bofællesskabet Østbækhjemmet 

Da en af vores medarbejdere har søgt andre udfordringer, -og været heldig med at få lov at 

afprøve det… søger Østbækhjemmet hermed en 30 timers soc. pædagog, SOSA, soc. rådgiver, - 

eller anden relevant uddannelse eller erfaring, med voksne udviklingshæmmede, pr 1. september 

eller efter aftale.  

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2022 (eller efter aftale) 

 

De 20 af timerne er fastlagt i et 12 ugers rul, -og resten af timerne vil du selv kunne være med til 

præge… Der er til stillingen tilknyttet hjemmedags opgaver, dag/aftenarbejde, enkelte sovende 

nattevagter samt weekendarbejde (2 ud af 3 dage/2. weekend i vagter a ca. 8 timer/vagt).  

Du vil primært komme til at tilhøre et team, men blive oplært til 2 teams, -og deltage i 

teammøder, personalemøde og regelmæssig supervision. 

Østbækhjemmet er et kristent bofællesskab og tilknyttet Kristelig Handicapforening. Vi har en 

kristen profil og ønsker at de kristne værdier afspejler sig i hverdagen. Der bor 18 beboere i 

alderen 19-68 år, med en eller anden form for fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og er i 

dagtimerne beskæftiget i eksterne aktivitetstilbud, i Ølgod.  

Vi forventer, at du: 

• Kan tilslutte dig Østbækhjemmets værdigrundlag og arbejder ud fra det kristne 

grundsyn om, at alle er skabt værdifuld og elsket. 

• Har fokus på faglighed i understøttelse af beboernes behov, men ret til 

selvbestemmelse og livskvalitet. 

• Kan reflektere over egen og kollegaers praksis 

• Kan arbejde tværfagligt, indgå i teamsamarbejde, og samarbejdet med pårørende 

• Godt kendskab til IT 

• Har kørekort og ren straffeattest 

Dine faglige og personlige kompetencer vægtes højt, så fortæl os hvad du kan, - og mener har 

betydning ind i arbejdet, med voksne udviklingshæmmede. 

Vi kan tilbyde: 

• En arbejdsplads hvor det kristne livs- og menneskesyn er grundlæggende og præger 

hverdagen 

• Tværfagligt fællesskab med vægt på en anerkendende og ressourcefokuseret praksis 

(KRAP)  

• En udfordrende hverdag med udviklingsmuligheder både personligt og fagligt 

• En hverdag med megen glæde og humor. 

 

Løn og ansættelsesvilkår i forhold til   SL overenskomst og lokalaftale. Ved ansættelse, vil vi 

udbede os en ren straffeattest og kopi af kørekort. 

Yderligere oplysninger om Østbækhjemmet kan ses på hjemmesiden www.ostbaekhjemmet.dk 

eller ved henvendelse til leder Marianne Søndergård mobil 40710025. 

Send din ansøgning til leder Marianne Søndergård, Bofællesskabet Østbækhjemmet, 

leder@ostbaekhjemmet.dk  senest 20. juli 2022 kl 12.00. Ansættelsessamtaler afvikles efter 

aftale. 
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