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Jobprofil 

Aktivitetsmentor Parkvænget 

Aktivitetsmentor referer direkte til udviklingsleder på Parkvænget. Nærmeste 

kollegaer er medarbejdere i Udviklingsteamet. Der er en forventning om et tæt 

tværfagligt samarbejde mellem aktivitetsmentor og enhedsmedarbejdere omkring 

beboere. Aktivitetsmentor deltager i samarbejdssupervision sammen med 

udviklingsteamet. 

Fagprofil for aktivitetsmentor er pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse, gerne 

med efteruddannelse indenfor mental og fysisk sundhed (fx NADA, mindfullness 

instruktør, pædagogisk massage). Der lægges vægt på at mentor har gode erfaringer 

med relationsevne og samspil med beboere.  

Som aktivitetsmentor anser du hele Parkvænget som din arbejdsplads. Du er indstillet 

på at arbejde recoveryunderstøttende og rehabiliterende, i tæt samarbejde med 

Parkvængets andre team. Du bidrager aktivt til den samlede drift (med konkrete 

aktiviteter til beboere) og den organisatoriske sammenhængskraft (Parkvængets 

metodiske fundament).  

Tiltag og indsatser er altid i overensstemmelse med politiske målsætninger, gældende 

lovgivning, drifts- og udviklingsaftaler, værdigrundlag, samt medarbejder grundlag i 

Glostrup Kommune.  

Du er handlekraftig og har fokus på at skabe gode resultater i dine arbejdsopgaver og 

for dit team. 

Mentor arbejdsopgaver:  

Aktivitetsmentor tilbyder beboere forskellige aktiviteter, der understøtter beboernes 

udvikling og mestring i hverdagen:  

• Samværs- og aktivitetstilbud i Parkvængets værkstedet 

• Beskæftigelse i værkstedet (løntilskud og beskyttet beskæftigelse) 

• Mentorstøtte til hverdagsmotion (på og udenfor Parkvænget) 

• Mentorstøtte til beboere der deltager i mentors aktiviteter (dialogmøder, 

opfølgningsmøder, statusmøder m.v.) 

Al mentorstøtte kobler sig til beboeres social faglige delmål i CURA og bliver 

dokumenteret af beboerens kontaktpersoner og/eller mentor.  

 



 

 

Koordineringsopgaver: 

Aktivitetsmentor koordinerer fælles arrangementer, der understøtter beboernes 

udvikling og mestring  

• Motionsdage på Parkvænget 

• Idrætsarrangementer på vestegnen og med DAI 

• Sct. Hans løb 

Administrative opgaver: 

Aktivitetsmentor samarbejde med udviklingsleder om vedligeholdelse af Parkvængets 

hjemmeside 

• Lægger nye billeder op på hjemmesiden  

• Laver nye design elementer  

• Lægge stillingsopslag lægges op og tage dem af 

• Uploader PDF filer (artikler) 

• Kontakter DANA web ved komplicerede opgaver 

 

 

 

 


