Brænder du for at udvikle en recovery orienteret rehabiliterings indsats inden for
socialpsykiatrien?
Vi søger en socialpædagog/social-og sundhedsfaglig medarbejder i en 32 timers
stilling, der brænder for at gøre en forskel for psykisk sårbare mennesker.
Det ene bomiljø, Cirklen, har plads til 10 borgere, som primært er unge fra 18 år til ca. 25 år.
Fokus er på træning, udvikling og vedligeholdelse af færdigheder samt afklaring af fremtidige
støttebehov og tilbud. Dernæst er der Møllergården som er et bomiljø, der består af 10 boliger
til borgere, der aldersmæssigt i øjeblikket spænder fra 35 til 65 år.
Der arbejdes på at udvikle samarbejdet mellem de to bomiljøer. Ved ansættelse skal man
påregne flere tjenestesteder.
Alle bomiljøerne drives efter § 85. Der arbejdes efter indsatsmål udarbejdet efter den
nationale voksenudredningsmetode(VUM).
Socialpsykiatrien i Høje Tåstrup arbejder målrettet for, at udvikle en recovery baseret
rehabiliteringsindsats.
Vores vision er, at der er håb og mulighed for at alle kan få det bedre, tage ansvar i
eget liv og opnå en meningsfuld og værdig tilværelse.
Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn, hvor den enkelte ses som et aktivt handlende og
selvbestemmende i relation med omgivelserne.
Du tilbyder:
•

At du har erfaring med at arbejde med unge psykisk sårbare, og gerne viden og
erfaring indenfor autismespektret, asperger og/eller ADHD

•

Erfaring med området, er robust og kan arbejde selvstændigt

•

Er god til at skabe relationer til målgruppen med respekt for det enkelte menneske

•

Har interesse og erfaring i samarbejde på tværs af faggrænser samt mestrer IT på
brugerniveau

•

At du koordinerer indsatsen til borgeren på en ordentlig og værdig måde

•

At du har fokus på - og gerne erfaring med - at samarbejde med de mange aktører
omkring borgeren, herunder især sagsbehandlere i social- og handicapcentrets
myndighedsteam, sagsbehandlere i kommunens Jobcenter samt behandlingspsykiatrien

•

At du kan bygge bro mellem borgeren og det omkringliggende samfund og mellem
borgeren og resten af socialpsykiatrien

•

At du bidrager til et dynamisk og udviklende samarbejde i teamet

•

At du er opsøgende i forhold til at søge viden og inspiration hos kollegaer i
socialpsykiatrien og gerne også med eksterne kollegaer/samarbejdspartnere

•

At du har fokus på systematik, dokumentation og opfølgning i det pædagogiske arbejde

Vi tilbyder:
•

At være en del af en organisation i en rivende udvikling

•

Fælles kompetenceudvikling for ansatte og brugere af hele socialpsykiatrien

•

Et alsidigt og spændende job i udvikling, med særlig fokus på dokumentation og
effektmåling

•

Engagerede kollegaer, hvor faglighed, åbenhed og ansvarlighed er nøgleord

•

Et arbejde med masser af faglige udfordringer og med mulighed for at påvirke
udviklingen og udrulningen af visionen

•

Gode muligheder for personlig og faglig udvikling samt løbende supervision af
ekstern supervisor

•

En god sundhedsordning for alle ansatte samt gode træningsfaciliteter

Vi forventer, at du har:
•

Relevant uddannelse og erfaring

Tiltrædelse 1. november eller snarest.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer.
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside på www.Socialpsykiatrien.htk.dk
Vil du vide mere er du velkommen til at ringe til områdeleder Jane Svendsen på 21774194,
eller til socialpsykiatrileder Mette Olsen på 30359272.
Vi skal have din ansøgning senest fredag den 12. september
Vi vil afholde ansættelsessamtaler i uge 38.

