
 

Ellesle&egårds bo-lbud søger en uddannet pædagog -l barselsvikariat 

Kan du mo)vere mennesker? Er du en tydelig rollemodel? Og anerkender du rela)onens betydning for 
menneskers udvikling og trivsel? - Så er du måske vores nye kollega.  

Ellesle=egård er et selvejende dag- og døgn)lbud beliggende i naturskønne omgivelser i Vedbæk. Vores 
primære målgruppe er borgere i alderen 17-30 år med kogni)ve og socialkogni)ve vanskeligheder. § 107 
bo)lbuddet med plads )l 33 beboere er en integreret del af Ellesle=egårds samlede )lbud, der ligeledes 
omfa=er STU, § 103, erhvervsaMlaring og ressourceforløb.  Der bor for )den 31 unge mennesker i 
bo)lbuddet. 

Som medarbejder i bo)lbuddet deltager du målre=et i bo- og socialundervisningen af vores beboere. 
Gennem rådgivning, vejledning, undervisning og prak)sk arbejde skabes rum for udvikling af beboernes 
færdigheder. Vores målsætning er, at de unge opnår størst mulig grad af selvstændighed. 

Som kontaktperson bliver dine hovedopgaver: 

• At stø=e beboerne i udvikling af sociale færdigheder og selverkendelse 

• At stø=e beboerne i at opbygge og vedligeholde sociale netværk 

• At styrke beboernes grundlæggende prak)ske færdigheder indenfor indkøb, madlavning og 
rengøring 

• Løbende at dokumentere beboernes fysiske, personlige og sociale kompetencer 

• At deltage i statusmøder med eksterne/kommunale samarbejdspartnere 

• At indgå i et tværfagligt samarbejde med kollegaer på tværs af organisa)onen 

Vi forventer, at du: 

• Har en relevant pædagogisk uddannelse 

• Er faglig dyg)g og har lyst )l at omsæ=e din faglighed )l prak)sk og pædagogisk arbejde 

• Har en struktureret og prak)sk )lgang )l arbejdet med beboerne 

• Er en holdspiller, der ønsker at bidrage posi)vt )l samarbejdet med dine kollegaer 

• Er et glad og empa)sk menneske, med en god por)on humor 

• Er indehaver af et kørekort 



Vi )lbyder )l gengæld: 

• Et pædagogisk )lbud i rivende udvikling, hvor kvalitet, innova)on og respekt er grundlæggende 
værdier 

• Mulighed for at være med )l at præge retningen for Ellesle=egårds frem)dige bo)lbud 

• Faglig supervision og mulighed for eWeruddannelse 

• 35 engagerede, dyg)ge og skønne kolleger, som glæder sig )l at lære dig at kende 

S)llingen er på 37 ugentligt fordelt på hverdage mellem 07.00-20.00 eWer en fast plan. Løn og 
ansæ=elsesforhold eWer gældende overenskomst.  

Barselsvikariatet løber fra d. 1. oktober 2018 )l 1. august 2019. 

Kontakt for yderligere informa)on: Bogruppeleder Carina Hasselby tlf.: 40 56 86 67 

Ansøgningsfrist: d. 24. august kl. 12.00. Ansæ=elsessamtale a`oldes d. 28. & 29. august 2018.  

Ansøgningen sendes )l: caha@ellesle=egaard.dk                  
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