
 
Voksencenter Ristolahaven søger  

Pædagog/pædagogmedhjælper 32 timer 

Vi søger vores nye medarbejder. Er du musikalsk og har hjertet på det rette 

sted, så er det måske lige dig vi søger. 

Vi er otte borgere i alderen 25 til 59 år. Vi bor i Pilehuset, som er et bosted for mennesker med 

udviklingshæmning (§85). Pilehuset er et ud af 6 bosteder i Voksencenter Ristolahaven og er smukt placeret 

ved Præstø Fjord. Vi hører under Marjatta og arbejder pædagogisk ud fra Rudolf Steiners principper, samt 

vores fælles værdi-, mål- og handlegrundlag. 

 Da vi er mange der spiller fløjte, vil det være dejligt, hvis du kan spille et instrument, gerne klaver 

eller guitar. 

 Nogle af os vil gerne ledsages til fisketure, koncerter, teater og fodboldkampe m.m. Det er derfor en 

nødvendighed at du har kørekort.  

 Du har skruet hænderne rigtigt på og er ikke bange for huslige opgaver sammen med os.  

 Vi spiser sund økologisk/biodynamisk mad og ønsker, at du kan hjælpe os med at tilberede den. 

Faglige og personlige kompetencer:  

Dine kommende kollegaer vægter at:  

 Du har empati og er god til at danne relationer hvor borgeren er i centrum. 

 Du er nærværende og har en anerkendende tilgang. 

 Du har humor og har et positivt menneskesyn, der kan inspirere dine omgivelser og bidrage til et 

godt samarbejde. 

 Du har kendskab til Steiner pædagogikken eller har lyst til at opkvalificere og uddanne dig. 

 Du ser dokumentation som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Du er god til at formulere 

dig på skrift. 

 Har gode IT-kundskaber. 

Vi tilbyder: 

 En rytmisk struktureret hverdag, fyldt med kreative, kulturelle og årstidsrelevante oplevelser 

sammen med beboerne. 

 Åbent og humoristisk samarbejde med dygtige kollegaer. 

 Borgere som med garanti gør dig glad. 

 Vi vægter en god introduktion og mulighed for videre uddannelse. 

Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst. 

Flere oplysninger: Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Lisbeth Kruse 

Marquardt på: 23645823. Du kan læse mere om Marjatta på www.marjatta.dk 

Stillingen er 32 timer og tiltrædes efter nærmere aftale, dog senest 01.11.20 

Stillingen indebærer skiftende vagter: dag, aften, nat, hver anden weekend samt helligdage.  

Ansøgningsprocedure: Ansøgning sendes pr. mail til: lkma@marjatta.dk 

Ansøgningsfrist: d. 09.09.20 - Samtaler forventes afholdt i uge 39 

Det skal oplyses, at der ved ansættelse indhentes relevant straffeattest. 

http://www.marjatta.dk/
mailto:lkma@marjatta.dk

