Støttecentret søger to barselsvikarer for hjemmevejledere.
Vikariaterne forventes af være af 1 års varighed.
Støttecentret yder hjemmevejledning til en bred vifte af borgere med særlige behov – bla.
udviklingshæmmede, sent udviklede og borgere med autisme spektrum forstyrrelser – alle
bosat i egen bolig i Høje Tåstrup Kommune. Støttecenteret har tilknyttet 11 hjemmevejledere,
som du vil blive en del af.
Som hjemmevejleder vil du skulle yde individuel vejledning i borgernes eget hjem.
Vejledningen foregår primært i dagtimerne, men enkelte borgere har også behov for støtte
efter kl. 17.00. Der vil i stillingen også ligge arbejde om aftenen, da vi også har en uvisiteret
klub for vores målgruppe. Derfor må der påregnes aftenarbejde to gange om uge til kl. 21:00.
Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Formålet er, at
støtte den enkelte borger i at udvikle og udnytte egne ressourcer og at kompensere for nedsat
funktionsevne. Støtten tager udgangspunkt i at skabe en tilværelse på borgerens egne
præmisser, herunder at bevare eller forbedre fysiske, psykiske eller sociale funktioner.
Vi forventer:
•

At du har en pædagogisk uddannelse.

•

At du er parat til at give og modtage feed back.

•

At du har et positivt og respektfuldt menneskesyn.

•

Villighed til at tage ansvar.

•

Loyalitet og fleksibilitet.

•

At du har lyst og evner til alene arbejde.

•

At du tænker samarbejde og sparring i et team som en naturlig del af arbejdet.

•

At du kan sætte grænser.

•

At du kan reflektere etisk over egen praksis.

•

At du kan arbejde målrettet med borgerne.

•

Kendskab til IT, da skriftlig dokumentation er en del af arbejdet. Vi bruger
Bosted/Sensum, som er et journal system.

Vi tilbyder:
•

Indflydelse på eget arbejde og indhold.

•

Faglig udvikling.

•

Pædagogiske udfordringer hver dag.

•

Faglig sparring og supervision

Yderligere oplysninger
Stillingen er på 37 timer og ansættelsen er pr. 1. januar 2018 eller tidligere, hvis muligt.
Du ansættes i Tilbud til voksne med udviklingshæmning.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og følger reglerne om lokal løndannelse.
Ansøgningsfristen er den 9. november 2017

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 20. november 2017
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til områdeleder Lesley Smith på tlf: 2911
5988 / 43352661

