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Marjatta søger 

Landmand/værkstedsassistent 

til gården Strandhøj 

 

Gården Strandhøj fungerer som et beskyttet værksted for 12-14 brugere med udviklingshandicap. 

Gården ligger naturskønt i det kuperede landskab ved Sjolte lige ud til Præstø Fjord og er på 25 ha. 

Malkekvægsbesætningen, af de bevaringsværdige gamle røde danske køer, leverer mælk til 

gårdmejeriet, og er grundlaget for meningsfuld og udviklende beskæftigelse. Ud over foder, som 

gården er selvforsynende med, dyrkes der brødkorn af gamle kornarter. 

Til teamet på ”Strandhøj ” søger vi en værkstedsassistent med stærke landbrugsfaglige og 

socialfaglige kompetencer, som har interesse i biodynamisk eller regenerativt landbrug. Det vil 

være en fordel, hvis du har en landbrugsuddannelse. 

Vi søger en medarbejder, som har lyst og evner til at blive en bærende del, af det udviklende og 

dedikerede fællesskab som gården byder på, i forhold til at give et livsbekræftende arbejdsliv for 

mennesker med udviklingshandicap. 

Det er vigtigt for os, at du er i stand til at agere professionelt og naturligt i vores værdibaserede 

rammer, hvor det udvidede natursyn, med det biodynamiske landbrug og Rudolf Steiners 

menneskebillede er helt centrale elementer. 

Med baggrund i antroposofien, arbejder vi ud fra anerkendte pædagogiske tilgange i landbrugets 

interagerende og terapeutiske miljø, hvor godt håndværk, respekten for hinanden og naturen, 

skaber gode fødevarer, som taler til vores sanser, og møder os med udvikling, livskvalitet og 

identitet. 

Pædagogisk er der brug for, at du naturligt kan være den indlevende, igangsættende og 

observerende rollemodel, som kan inddrage, og møde det udviklingshæmmede menneske 

individuelt og situationsbestemt. Du skal kunne indgå i det tværprofessionelle samarbejde, og 

kunne dokumentere dine observationer og indsatser. 

Marjatta tilbyder kompetenceudvikling og et fagligt fællesskab med værkstedsområdets andre 

værksteder. 

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og der vil forekomme weekendarbejde.   

Ansættelse sker i henhold til overenskomst med SL. 

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kontakt værkstedsleder Axel Simonsen mail 

axs@marjatta.dk eller på tlf. 2497 7551. Ansøgning bedes fremsendt på mail til axs@marjatta.dk.  

Ansøgningsfristen er 12. november, og der vil være samtaler i uge 47.  

Tiltrædelse: 1. januar 2021. 

Læs mere om Marjatta på www.marjatta.dk  

Det skal oplyses at der ved ansættelse indhentes relevant straffeattest og evt. referencer.  
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