Brøndby d. 7.7 2021

Genopslag
Job & Aktivitetscenter Vestegnen søger pædagog 37 timer til aktivitets og samværstilbud.
Gruppen på Hesselager søger ny kollega erfaren såvel som nyuddannet senest
pr.1.11. 2021
Job & Aktivitetscenter Vestegnen
Job & Aktivitetscenter Vestegnen giver tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitetsog samværstilbud til ca. 450 voksne personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne jf. Servicelovens §§ 103 og 104.
Vi udbyder også den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU.
Organisationen har eget Snoezelhus, og har et team af ergo/fysioterapeuter tilknyttet.
Vores tilbud er beliggende på forskellige adresser i Brøndby Kommune.
Organisationen er dynamisk og udviklingsorienteret og er kendetegnet ved et højt niveau
af pædagogisk faglighed, læring, etik, involvering og indflydelse. Organisationen er opbygget med selvstyrende teams. Yderligere information kan findes på vores hjemmeside
www.jacvestegnen.dk
Job & Aktivitetscenter Vestegnen arbejder værdibaseret og har fokus på ”Livskvalitet for
alle”. Vi ser det enkelte menneske og arbejder med mål/delmål og følger løbende op på,
om indsatsen gør en forskel for borgeren. Vi har fokus på neuropædagogik og sanseintegration.
Gruppen er et tilbud til pt 11 borgere med varierende fysiske/psykiske og kommunikative støttebehov. Flere borgere har brug for hjælp til personlig pleje.
Gruppen tilbyder samvær og forskelige aktiviteter inde og ude f.eks.:
Kreative aktiviteter, gåture, cykelture, højtlæsning, spil, ude liv med bål og ture i bus.
Brug af social IT til kommunikation, leg og læring er en integreret del af hverdagen.
Vi deltager i fællesaktiviteter og arrangementer i huset og i organisationen. Det kunne
f.eks. være fodbold. Vi råder over flere rum, med mulighed for forskellige aktiviteter.
Vi søger en kollega, som:
 Som kan se sig selv i Jac Vestegnens værdigrundlag
 Brænder for at arbejde med voksne mennesker med behov for støtte og som tror
på udviklings- og læringsmuligheder for alle mennesker uanset funktionsniveau.
 Har mod på at arbejde med en bred målgruppe, hvor man skal kunne magte
mange individuelle tilgange og være parat til at gribe borgernes ønsker og behov.
 Hviler i sig selv og er tydelig i tale og kropssprog.
 Har mod på og eller erfaring med at give 1:1 tilbud
 Kan handle i nuet og bevare overblikket.
 Sætter samarbejdet højt og tager ansvar for fælles beslutninger i teamet.
 Har evner og erfaring med skriftlig dokumentation.
 Har lyst til at være med til at få fokus på og udbrede sanseintegration i Gruppen.
 Kan spille og synge på hygge niveau.

Vi tilbyder:
 Teamsamarbejde i et team med 4 engagerede kollegaer, hvor faglighed er i højsædet
 En gruppe hvor både borgere og personale bidrager med humor og god stemning
 Mulighed for at dyrke dine kreative sider på alle planer og komme med nye input
 Rig mulighed for at være med til udvikle teamet og indholdet i tilbuddet med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov
Løn og ansættelses vilkår
Løn og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter gældende overenskomst.
Sådan søger du stillingen:
Stillingen skal søges via linket i stillingsopslaget på Brøndby kommunes hjemmeside
www.brondby.dk
Ansøgningsfrist
Mandag d. 6.9 2021 kl 12. Der vil blive afholdt samtaler d.20.9 og d.22.9
Yderligere information
Ønsker du at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
Gruppen 4328 3312 eller funktionsleder Lene Jensen 4328 3307/ 5132 8225

