Birketoften/Kvistgård søger pædagoger til weekendaflastning
Til vores nye tilbud i Kvistgård søger vi dig, som har lyst til et meningsfuldt job hvor:
• Omsorg,
• Aktivitet,
• Hygge
• Stabilitet
…er nogle af nøgleordene.
Vi tilbyder:
• Et spændende job med børn og unge med særlige behov.
• Et godt fagligt miljø med mulighed for udvikling i forbindelse med arbejdet.
• Medindflydelse på planlægning og udførelse af dit arbejde.
• Et tæt relations arbejde med weekender fyldt med hygge og aktiviteter.
• Supervision med ekstern supervisor.
Faglighed og engagement:
• Du skal have erfaring og interesse for at arbejde med børn og unge med særlige behov, for
eksempel med vanskeligheder indenfor områderne ADHD, autisme og tilknytningsforstyrrelse.
• Du arbejder i et fast team på 4-5 pædagoger.
• Vi lægger vægt på at støtte og udvikle hinanden i det faglige professionelle arbejde.
• Der udføres desuden et grundigt skriftligt arbejde angående det enkelte barn. Du dokumenterer
via dagbogsnotater, udarbejder handleplan for det enkelte barns sociale og personlige udvikling,
og skriver halvårligt status.
• Du deltager i møder og supervision.
På Birketoftens tilbud i Kvistgård arbejder du en eller to weekender om måneden, for eksempel fra
fredag eftermiddag til søndag eftermiddag, med et til to børn hvert af vores huse. Der er desuden
mulighed for ekstra timer med de børn som også har hverdagsovernatninger eller ved deltagelse i
vores feriekolonier. Kørekort B er påkrævet.

Kom og vær med til, at gøre en forskel for børnene og deres familier.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Skriftlig ansøgning, vedlagt referencer og beviser, sendes til Birketoften på job@birketoften.dk.
Hvis du vil vide mere om os kan du læse videre på: https://birketoften.dk/aflastning/individuelletilbud/ eller ring til os på telefon 44 84 12 58 og spørg efter My Manara Petersen, Nete Vejleskov,
eller Kate Håkansson.
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