Til vores team, Vest 1., søger vi snarest en pædagog i fast stilling på 37 timer. Der arbejdes i dag og
aften tjenester og hver 3. weekend, hvor der arbejdes i 8-12 timers tjeneste.
På vest 1. bor 15 beboere mellem 24 og 70 år, med forskellige udfordringer, bl.a. kognitive forstyrrelser,
komplekse psykiske udfordringer samt nogle med nedsat fysisk funktionsevne.
Parkvænget er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med psykiatriske problemstillinger jvf Service
loven §107 & 108. Parkvænget er beliggende i Glostrup, med sine 58 boliger fordelt på 4 enheder.
Personalegruppen er sammensat af pædagoger, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og
sygeplejersker som enhedsmedarbejdere. Derudover er der administrativt, service og pedel personale, såvel
som køkken og husassistenter. Ledelsen består af forstander, udviklingsleder og teamledere. Tilsammen
udgør det ca 70 medarbejdere.
På Parkvænget arbejder alle medarbejdere ud fra den anerkendende tilgang. Vi arbejder med en recovery
orienteret tilgang. Med baggrund i Glostrup Kommunes overordnede målsætning arbejder Parkvænget med
pejlemærkerne mestring og udfoldelse. Vores fokus er at tilrettelægge støtte, omsorg og krav tilpas således
den enkeltes livskvalitet og selvstændighed øges. Vi har således fokus på beboernes trivsel både den
fysiske, mentale og psykiske.
Din profil:
Du sætter den faglige kvalitet højt, i samarbejdet med beboere og kolleger.
Du har fokus på kerneopgaven og indtænker naturligt beboerens behov ind i løsningerne
Du har en anerkendende og støttende tilgang, der tager udgangspunkt i beboernes ressourcer, ønsker og
drømme.
Du er åben for at se muligheder for at løse opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde, og går i dialog
med dine kolleger og ledelse på en konstruktiv måde.
Du arbejder struktureret og selvstændigt, men samtidig i et samarbejde med dit team.
Du analyserer og reflekterer over egne og andres handlinger samt agerer ansvarligt herudfra.
Du er nysgerrig og motiveret for at indgå i relations arbejde
Du ser det naturligt at støtte beboerne i forbindelse med lægebesøg, psykiaterbesøg og andet offentlige
instanser ved behov
Du ser det naturligt at støtte beboerne i personlig pleje, tøjvask og rengøring i det dagligt arbejde
Det er en fordel at du har et kørekort og IT- kendskab
Vi tilbyder en arbejdsplads:
En arbejdsplads i socialpsykiatrien hvor der er en høj grad af trivsel, høj anciennitet blandt personalet og et
højt kompetenceniveau.
En fast stilling i et team som har mange års erfaring, kender huset og kompetent vil lære dig op.
Parkvænget er et botilbud som er takstfinansieret. Det betyder at vi får visiteret borgere fra forskellige
kommuner, som betaler for beboernes ophold her. Det gør at vi har mulighed for at tilrettelægge drift og
udvikling på en måde som retter sig imod de behov og krav som stilles til os fra borgere og kommuner –

således vi som en moderne organisation er omstillingsparate. Vi kan derfor tilbyde intern uddannelse,
supervision herunder også metodesupervision og relevante kurser og efteruddannelse, til alle fastansatte
medarbejder.
Det er vores hensigt at finde den rette medarbejder og som optakt til en eventuel samtale, bedes du i
ansøgningen forholde dig til nedenstående:
1.

Hvad er det vigtigste for dig i det relations dannende arbejde og hvordan udøver du det i
praksis?

2.

hvad betyder en rehabiliterende tankegang for dig og hvordan bruger du den i hverdagen?

3.

Hvor ser du dine stærke kompetencer?

Løn efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: den 11.02.2019 kl. 12.00 Du søger stillingen via linket.
Ansættelsessamtaler: den 26.2.2019 med tiltrædelse snarest derefter.
Yderligere information hos teamleder Girlie Axelsen 21485010

