
 
Marjatta søger 

Midlertidig fast vikar 
til SampoVigs værksted på Stevns  
med interesse for køkkenets kreative processer 
 
Du er uddannet pædagog, helsepædagog eller anden relevant uddannelse i 
forhold til at arbejde pædagogisk som støtte til en borger med 
udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.    
 
Vi søger en vikar der har erfaring fra tidligere job med udadreagerende borgere og som arbejder ud 
fra en respektfuld og anerkendende tilgang.  
 
Stillingen vil være et midlertidigt vikariat på ca. 30 timer med mulighed for fastansættelse.  
 
Er du en kreativ, omsorgsfuld og rammesættende person, som får mennesker omkring dig til at 
trives og blomstre, så er du måske vores nye vikar på SampoVig, Trommeslagervej 12-14 i Store 
Heddinge på Stevns.  
 
Værkstedet på SampoVig er placeret i tæt tilknytning til bo-enhederne, og er et aktivitetstilbud til 
stedets 32 beboere, samt praktik og arbejdssted for nogle af Skolehjemmets beboere. P.t. har vi 
haveværksted, brændeværksted, årstidskøkken, træværksted, teværksted og tekstilterapeutisk 
værksted.  
Vi arbejder socialterapeutisk ud fra Rudolf Steiners menneskebillede og Marjattas værdi-, mål-, og 
handlegrundlag. På Marjatta er en af vores kerneværdier ”venlighed som fremgangsmåde”.  
 
Du skal primært være tilknyttet køkkenet hvor en borger med autisme og udadreagerende adfærd 
har brug for 1:1 støtte. Derfor er det af afgørende betydning, at du er godt pædagogisk funderet og 
har mentalt overskud og ro, og dermed kan være med til at sikre, at beboerne har en stabil hverdag 
samt et meningsfuldt beskæftigelsestilbud.  
 
Vi tilbyder:  

 En arbejdsopgave du selv kan være med til at påvirke og udvikle.  

 En arbejdsplads med fælles retning, ud fra Marjattas værdi-, mål- og handlegrundlag.  

 Beboere der bringer smilet frem.  

 Mulighed for egen udvikling.  

 Hjælp og sparring, som du kan have brug for.  

 En arbejdsplads, der tilstræber et godt arbejdsmiljø.  
 
Personlige kompetencer:  

 Du evner at sætte dig i beboernes sted og at handle menneskeligt, etisk og velovervejet.  

 Du sætter beboeren i centrum, og kan se det voksne og den sunde del af mennesket og det 
udviklingspotentiale, der kan arbejdes med hos alle mennesker.  

 Du kan rumme forskelligheder både hos brugerne og i personalegruppen.  

 Du bruger naturligt humoren som pædagogisk redskab.  

 Du brænder for udvikling af såvel dig selv som stedet og dine kollegaer.  



 
 Du kan arbejde tværfagligt med Marjattas andre værksteder/bosteder og arbejde med 

dokumentation efter regionens retningslinjer.  

 Du har kendskab til IT.  
 
Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst.  

Ansøgningsfrist: fredag den 27. november 2020 

Ansøgningsprocedure: Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til værkstedsleder 
tinel@marjatta.dk  

Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte Leder for værkstedet Tine Normann 
Sundø Lange på tlf. 25603378.  

Ansættelsessamtaler: Samtalerne bliver afholdt løbende, og når rette kandidat er fundet 
stopper søgningen. 

Tiltrædelse ifølge aftale. 

Mere om Marjatta: www.marjatta.dk 

Vi skal gøre opmærksom på at der i forbindelse med ansættelse vil blive indhentet relevant 

straffeattest. 
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