Ungetilbuddet er i gang med en omfattende faglig omstilling og omstrukturering, og vores nye
kollega vil få en markant rolle i revitalisering af tilbuddet.
Ungetilbuddet indgår i dag i en koordineret indsats med bl.a. Jobcentret. Det koordinerede
tværfaglige samarbejde er surdejen i et effektfuldt udviklingsforløb, og skal bredes ud til alle
væsentlige aktører i de unges liv; fx behandlingspsykiatrien, kriminalforsorgen,
misbrugshandlingstilbud mv. Vi er in gang med at implementere rehabiliterende tilgang
Sundhed ligger som et vandmærke i indsatsen, og kost, idræt og bevægelse er hyppige
aktiviteter i ugeplanen i ungetilbuddet. Du skal kunne se meningen i dette og være i stand til,
at facilitere sådanne aktiviteter. Der er adgang til fitnesslokaler i forbindelse med tilbuddet.
Centrale opgaver er:
 at den unge gennem støttende samarbejdsmodeller bliver mere afklaret i forhold til sin
egen livssituation og sine fremtidige muligheder
 at den unge opnår en indsigt og selverkendelse af sine udfordringer og ressourcer,
således at den unge kan agere hensigtsmæssig i forhold til sin situation og omverden
 at støtte den unge til at sætte personlige mål for opretholdelse eller forbedring af
personlige færdigheder og livsvilkår herunder også at danne og fastholde relationer
 at den unge opnår selvstændige færdigheder til mestring af tilværelsen
 at arbejde målrettet for at den unges fremtid indeholder uddannelse eller job
Vi tilbyder:
 en innovativ arbejdsplads hvor du får mulighed for stor indflydelse på udviklingen og
opgaveløsningen
 engagerede dygtige kolleger der brænder for, at skabe de bedste rammer for brugerne
 en teambaseret organisation
 fokus på sundhed og en sundhedsordning for alle medarbejdere
 ekstern supervision og kollegial sparring
 arbejdstider der fortrinsvis ligger mellem kl. 8 og 16.30 på hverdage. Der kan være
arrangementer, som ligger ud over disse tider
Vi vil gerne høre fra dig som:
 besidder stærke pædagogiske kompetencer
 har erhvervserfaring med udsatte unge både individuelt og i grupper
 er god til at skabe en professionel relation og er mentalt robust
 har erfaring i at arbejde med pårørende og netværk
 kan samarbejde på tværs af organisation og fag og kan fungere i en politisk ledet
organisation
 kan arbejde selvstændigt, samtidig med at du indgår i et kollegialt team
 har integreret skriftlighed og den administrative del af det sociale arbejde som en
del af din praksis (handleplaner, statusrapporter, m.v.)

