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Marjatta søger 

Værkstedsassistent  

til Værkstederne Vidarslund 

 

Værkstederne Vidarslund omfatter beskæftigelse for 34 brugere med udviklingshandicap. 

Aktivitetshuset er et §104 tilbud og har tre tilbud: et Gummiværksted, et Krea-værksted og et 

Natur&kunst-værksted. Derudover har vi et Gartneri, som er et §103 og §104 tilbud. 

Værkstederne på Vidarslund ligger naturskønt i Vindbyholt, hvor der p.t er fire bosteder, samt 

ovenstående værksteder. 

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

dedikerede fællesskab, som Værkstederne Vidarslund byder på. Vi bestræber os på, at give 

brugerne af vores værksteder et meningsfyldt aktivitets/arbejdsliv, hvor den enkelte er i centrum 

for udvikling og vedligeholdelse af færdighed, hvor sam-læring er positivt, hvor muligheder 

fremhæves frem for begrænsning og hvor alle mødes med respekt og anerkendelse. 

Vi arbejder socialpædagogisk ud fra Rudolf Steiners menneskebillede og Marjattas værdi-, mål-, og 

handlegrundlag. Arbejdet med brugerne indeholder en rytmisk hverdag, hvor genkendelighed 

vægtes højt. Vi benytter anerkendende, relationspædagogiske, strukturpædagogiske, narrative, 

ressourceorienterede og sundhedsfremmende tilgange i det daglige arbejde. 

Vi tilbyder: 

- Et værksted hvor der er 4-6 bruger tilknyttet 

- Arbejde forår til efterår med vedligeholdelse af udeområder, have og naturpleje mm. 

- Arbejde i vinter perioden med kunstneriske projekter du selv har indflydelse på 

- Et værksted du kan være med til at påvirke og udvikle 

- Gode muligheder for personlig udvikling 

- Skønne brugere der bringer smil, varme og glæde 

- En arbejdsplads, der tilstræber et godt arbejdsmiljø 

Vores nye medarbejder til værkstedet: 

- Er uddannet pædagog, socialpædagog, helsepædagog 

- Har gerne en håndværksmæssig og/eller kunstnerisk baggrund  

- Har interesse for natur, have og udemiljø  

- Er fysisk og psykisk robust 

- Er dygtigt på dokumentation og kan formulere sig på skrift med status, handleplaner, 

delmål, dagbogsnotater mm. 

- Skal være medskabende og rammesættende i forhold til Marjattas værdier 

- Kan motivere brugerne med humor og begejstring 

- Kan sætte brugerne i centrum og se den sunde kerne hos den enkelte 

 

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Arbejdstiden ligger i dagtimerne, og der holdes lukket på 

helligdage. 
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Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomst med SL. 

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kontakt værkstedsleder Lidia Bjørndal Foustanou 

mail lbfo@marjatta.dk eller på tlf. 5164 7751.                                                                                                                   

Ansøgning med CV bedes fremsendt på mail til lbfo@marjatta.dk.  

Ansøgningsfristen er 21. marts 2021, og der vil være samtaler i uge 12.  

Tiltrædelse: snarest i forår 2021 eller efter aftale. 

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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