
 

Sofiegården 

Marjatta søger 

Omsorgsmedhjælper 30 timer 
 Til Voksencenter Sofiegården – bo-enheden Clarahus 

  
Banker dit hjerte varmt for mennesker med udviklingshæmning, og formår du at 
se potentiale og få beboere til at blomstre? Marjatta søger en 
omsorgsmedhjælper med oprigtig interesse, varme og omsorg for beboere med 
funktionsnedsættelser. 
 
Vi er syv borgere i alderen 27-49 år. Vi bor i Clarahus, som er et bosted for mennesker med 
udviklingshæmning (§85). Clarahus er ét ud af 3 bosteder i Voksencenter Sofiegården, der 
ligger på Holmevej 26C i Næstelsø. En hyggelig lille landsby lidt øst for Næstved. Sofiegården, 
er et af Marjattas 4 voksencentre, hvor der arbejdes socialpædagogisk ud fra Rudolf Steiners 
menneskebillede og Marjattas værdi-, mål- og handlegrundlag. På Marjatta er en af vores 
kerneværdier ”venlighed som fremgangsmåde”. 
 
Beboernes ønsker: 

 Da vi er et hus, der gerne vil favne bredt med kreative aktiviteter, vil det være dejligt, hvis 
du kan spille et instrument og/eller er god til at inspirere til fysisk aktivitet og 
udendørsaktiviteter. 

 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 rigtig 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.  

 Nogle af os har brug for din hjælp til personlig hygiejne. 
  
Vi tilbyder dig bl.a.: 

 En rytmisk struktureret hverdag med kreative, kulturelle og årstidsrelevante oplevelser 
sammen med beboerne. 

 Skønne beboere med hver deres personlighed. 

 Mange daglige udfordringer og gode muligheder for selvudvikling. 

 En arbejdsplads med fælles retning. 

 Et godt samarbejde med dygtige kollegaer. 

 Indblik i Rudolf Steiners helsepædagogik/socialterapi. 
 
Faglige og personlige kompetencer: 

 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 kan arbejde selvstændigt, da du skal kunne være alene med beboerne. 

 Du evner at sætte dig i beboeres og pårørendes sted. 

 Du kan handle menneskeligt, etisk og fagligt velovervejet. 

 Du er parat til at arbejde med dig selv og kan reflektere over egen praksis. 

 Du er god til at formulere dig på skrift og kan dokumentere faglig indsats ved brug af it. 
 
Stillingen er på 30 timer pr. uge med skiftende vagter både dag og aften samt hver anden 
weekend. Tiltrædelse d. 1. december 2020 eller efter aftale. 
 
Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst. 



Ansøgningsfrist: onsdag d. 30. september 2020. Ansøgning sendes til Gruppeleder Heidi 
Sallerup på mail hsa@marjatta.dk   

Yderligere oplysninger:  Vil du vide mere om stillingen kan Gruppeleder Heidi Sallerup 
kontaktes på telefon 55 54 03 72. 

Ansættelsessamtaler: Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 41. 

Mere om Marjatta: www.marjatta.dk 

Det skal oplyses at der i forbindelse med ansættelse bliver indhentet straffeattest. 
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