Døgninstitution for
Børn, unge og voksne
med betydelig og varigt
nedsat funktionsevne

BIRKEBAKKEN
Pædagog til bofællesskabet Birkedalen søges pr. 1. marts 2019 eller snarest muligt
Pædagog (barselsvikariat) til bofællesskabet Birkedalen søges pr. 15. april 2019
På Birkedalen bor 12 voksne beboere, alle med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Beboerne er
pt. i alderen fra 34 – 58 år. Alle har brug for megen hjælp og støtte til såvel dagligdagens gøremål
som til at begå sig i sociale sammenhænge. Alle beboerne har til daglig et beskæftigelsestilbud på
aktivitetscentre. Birkedalens vigtigste opgave er at være et godt hjem for beboerne.
Vi søger to engagerede medarbejder der har lyst til at være med til at løse spændende, men også
krævende opgaver, ud fra de givne rammer. Begge stillinger er på 33 timer om ugen.
Vi vil lægge vægt på, at du:
• Har pædagogisk uddannelse og gerne relevant erfaring med målgruppen
• Er robust, fleksibel og har et positivt livs- og menneskesyn
• Kan yde hjælp til personlig pleje og hygiejne
• Har gode samarbejdsevner og er loyal overfor fælles beslutninger
• Er fagligt reflekterende og kan arbejde med dokumentation
• Har kørekort
Målet med arbejdet er at være et godt hjem for beboerne, hvor vi med en målrettet faglig og professionel indsats imødekommer den enkeltes behov. De fleste af Birkedalens beboere har brug for støtte til mange daglige gøremål og personlig hygiejne. Vores mål er at sikre personlig udvikling, selvbestemmelse, medinddragelse og høj livskvalitet med respekt for den enkeltes integritet.
Vi kan tilbyde:
•
et dynamisk fagligt niveau med inddragelse af viden fra f.eks. KRAP og neuropædagogik
•
samarbejde med dygtige og ambitiøse kollegaer
•
et krævende og alsidigt job med gode faglige udfordringer
•
gode muligheder for refleksion, faglig sparring og efteruddannelse
•
at arbejde i en værdibåret organisation
Der arbejdes ud fra en 4 ugers grundplan bl.a. med arbejde hver anden weekend.
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsleder Marianne Wedege eller
souschef Lone Svenningsen på tlf. 8713 3310.
Ansøgning sendes elektronisk til birkebakken@msb.aarhus.dk
Ansøgningsfrist mandag d. 18. februar 2018 kl. 12.00.
Birkebakken er en døgninstitution under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Du kan læse mere om Birkebakken på www.Birkebakken.eu.
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