
Der søges 2 pædagoger i fast stilling på 37 timer/ ugen på Parkvænget 

Du arbejder i dag og aftentjenester og hver 3. weekend i 8-12 timers tjenester.  

Arbejdstiden ligger mellem kl. 7 og 23. 

Parkvænget er et socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med psykiatriske problemstillinger jvf Service 
loven §107 & 108. I vestfløjen bor 29 beboere mellem 24 og 83 år, med forskellige udfordringer, bl.a. 
kognitive forstyrrelser, komplekse psykiske udfordringer samt nogle med nedsat fysisk funktionsevne. 

Vi tror på, at mennesker med en psykisk sygdom kan komme sig og at dette er en individuel proces. Derfor 
er vores kerneopgave at understøtte borgeren, så de på sigt kan flytte i egen bolig. Vi lægger stor vægt på 
faglighed, empati, engagement og evnen til at se løsninger højt, da disse værdier kan komme borgeren til 
gode. Vi arbejder metodisk med narrativ og systemisk tænkning, åben dialog og recovery/rehabilitering. 

Vi vil gerne have dig, hvis du… 

• Har et positivt livssyn, god humor og evner at tænke ud af boksen 

• Brænder for at gøre en forskel og at hjælpe samfundets svageste 

• Er fleksibel, pligtopfyldende og evner at motivere sine omgivelser 

• Har IT kundskaber og vant til at dokumentere praksis 

• B- Kørekort er en fordel 

Arbejdsopgaver:  

• At være deltagende i den faglige vedligeholdelse og udvikling af praksis på Parkvænget 

• At understøtte borgerens retssikkerhed og arbejde ud fra handleplaner, som tager afsæt i beboernes 
behov 

• Støtte og hjælp til almindelig dagligdags træning, personlig pleje og rengøring 

Vi kan tilbyde dig… 

• En ambitiøs arbejdsplads, som ifølge Socialstyrelsen er et af de bedste botilbud i Danmark 

• Et tilbud hvor du får medbestemmelse og medindflydelse 

• En arbejdsplads hvor der er en høj normering, stor trivsel og lavt sygefravær 

• En ledelse som er nærværende, lyttende og understøtter selvledelse 

• En intern uddannelse i de metoder vi bruger 

• Løbende supervision og metodesupervision 

Arbejdstiden ligger mellem kl. 7 og 23. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende 
overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne i Ny Løn. Du kan få yderligere information om 
stillingen på www.parkvaenget.dk eller ved at kontakte Jane Morling 21467175. 

Løn efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist: den 17. januar 2020. Stillingen søges via linket 

Ansættelsessamtaler: Samtaler afholdes i uge 5. 

Tiltrædelse: senest den 01. marts 2020 

 


