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Marjatta søger 

Værkstedsleder til SampoVig 
 

Din uddannelse kan være helsepædagog/pædagog, eller måske har du en 
kunstnerisk eller håndværksmæssig baggrund. Det vigtige er, at kreativitet og 
aktivitet udspringer af et pædagogisk fundament. 

Er du en leder, der får mennesker omkring dig til at trives og blomstre, så er du måske vores nye 

værkstedsleder på SampoVig, Trommeslagervej 12-14 i Store Heddinge på Stevns. 

Værksteder og aktivitetstilbud på Marjatta, er decentralt placeret på forskellige lokaliteter, og er 

organiseret under en fælles forstander for værkstederne. Værkstedet på SampoVig er placeret i tæt 

tilknytning til bo-enhederne, og er et aktivitetstilbud til stedets 32 beboere, samt praktiksted for 

nogle af Skolehjemmets beboere. Pt. har vi følgende værksteder: Have/brændeværksted, tekstil-

værksted, træværksted, theværksted og årstidskøkken.  

På Marjatta arbejder vi socialterapeutisk ud fra Rudolf Steiners menneskebillede og Marjattas 

værdigrundlag. På Marjatta er én af vores kerneværdier ”venlighed som fremgangsmåde”. 

Du skal lede en personalegruppe på ca. 10 medarbejdere, og du vil i det daglige arbejde tæt 

sammen med SampoVigs gruppeledere og forstander.  

Som værkstedsleder indgår du i aftalt omfang praktisk i det pædagogiske arbejde. Herudover er et 

vigtigt fokusområde samarbejdet mellem dagaktivitet og bo-enhederne, så der skabes 

meningsfulde beskæftigelsestilbud til den enkelte brugers individuelle behov, da det ikke er alle, 

der evner at indgå i større fællesaktiviteter.  

Stillingen er på 37 timer og tiltrædes senest 1. juni 2021. 

Stillingens ansvarsområder: 

Du skal sikre: 

 Personaleledelse ud fra Marjattas overordnede ledelses- og værdigrundlag. 

 Overholdelse af tildelt økonomisk ramme. 

 Kvalitet i opgaveløsningen og udvikling af området. 

 Dokumentation af indsatser. 

 Tværgående samarbejde på flere niveauer. 
 

Personlige kompetencer: 

 Du har kendskab og erfaring med Rudolf Steiners pædagogik, eller indgår aftale om 
opkvalificering. 

 Du har meget gerne erfaring med værkstedets målgruppe. 

 Du har en lederuddannelse eller er villig til at påbegynde en sådan indenfor nær fremtid. 

 Du har en synlig ledelsesstil og indgår naturligt i dagligdagen på værkstedet. 

 Du har et åbent og tillidsfuldt sind og lytter til dine omgivelser.  



 

Strandvejen  15   Tlf. 5596-5119  marjatta@marjatta.dk 

4733 Tappernøje  www.marjatta.dk CVR nr. 67278712 

 

 Du udstråler ro og modenhed og lader det skinne igennem til såvel brugere af værkstedet 

som til dit personale. 

 Du brænder for udvikling af såvel værksted som mennesker. 

 Du er optaget af den enkeltes trivsel, og personalepleje er en selvfølge. 

 Du går ind i konflikter på en konstruktiv og imødekommende måde. 

 Du mestrer balancen mellem at være lyttende/støttende og at inspirere til handlekraftige 

medarbejdere. 

 Du tager medansvar for kontinuerlig udvikling af værkstedet med udgangspunkt i det 

eksisterende tilbud.  

 Du har kunstnerisk og håndværksmæssig tilgang til aktiviteterne. 

 Du har administrative evner og et godt økonomisk overblik. 

 
SampoVigs værksted tilbyder: 

 Et værkstedsområde som du i samarbejde med dine medarbejdere kan påvirke og udvikle. 

 En arbejdsplads med fælles retning ud fra et overordnet menneskesyn.  

 Brugere der både bringer smilet frem og giver dig pædagogiske udfordringer. 

 Dedikerede medarbejdere som kan og vil, og lige mangler dig som primus motor. 

 Al den hjælp og sparring som du har brug for. 

 
Vil du skabe fremtidens værksted sammen med os? – Så glæder vi os til at modtage 

din ansøgning! 

Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist: 8. april 2021. 

Ansøgningsprocedure: Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til HR/lønkonsulent 

Lene Mandrup på mail lejac@marjatta.dk 

Flere oplysninger: Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Forstander Kristoffer 

Petersen på telefon 60809125.  

Ansættelsessamtaler: Der afholdes to samtaler. Første samtale afholdes d. 12. april 2021 og 

anden samtale afholdes d. 23. april 2021. Går du videre til 2. samtale skal du være indstillet på at 

medvirke i Garuda test. Samtalerne vil grundet Covid-19 blive afholdt online via Teams. 

Mere om Marjatta: www.marjatta.dk 

Det skal oplyses, at der ved ansættelse indhentes straffeattest. 
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