
 

Ristolahaven 

 
Marjatta søger til snarlig tiltrædelse 

Pædagog/helsepædagog til særforanstaltning 
Til Løvehuset i Ristolahaven 

 

Stillingen er på 32 timer/uge i fast stilling. 

Ristolahaven er et af Marjattas 4 voksencentre og består af flere bofællesskaber samt individuelle 
boliger. Ristolahaven er beliggende naturskønt ved Præstø Fjord. I voksencenteret bor der 36 borgere, 
som sammen med medarbejderne arbejder på at danne et aktivt og dynamisk fællesskab. Vi arbejder 
helsepædagogisk ud fra Rudolf Steiners menneskebilleder og Marjattas værdi- mål og handlegrundlag.  
 
Arbejdet indebærer bl.a.:  

 Fastholdelse af en struktureret hverdag.  

 Medicinhåndtering og udvidet personlig hygiejne bl.a. med hjælp til stomi.  

 Pædagogisk og sundhedsfaglig journalføring.  

 Samarbejde med 1 beboer, der kan udvise problemskabende og voldsom adfærd.  

 Skiftende arbejdstider dag/aften/nat samt weekender og helligdage, der skal forventes 
mødetider fra kl. 6 morgen.  

 
Personlige kompetencer:  

 Du har velvilje og gerne erfaring med at arbejde med relations pædagogik.  

 Du er indforstået med at arbejde ud fra vores værdi- mål- og handlegrundlag og vores 
værdibaserede personalepolitik med venlighed som fremgangsmåde som det bærende princip.  

 Du kan se dig selv som en god støtte i beboerens hjem og kan hjælpe i alle dagens gøremål.  

 Du er nærværende, pædagogisk kreativ og god til at læse stemninger og situationer.  

 Du har meget gerne kørekort og almene pc-kundskaber.  
 
Vi tilbyder:  

 En arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet er i fokus, med oplæring og supervision.  

 En rytmisk struktureret hverdag, med humor, omsorg og praktiske gøremål.  

 En medarbejdergruppe med fælles retning ud fra et overordnet strategisk fokus.  
 
Som medarbejder er du med til at understøtte et miljø, som giver mulighed for at skabe gode 
relationer. Du prioriterer derfor dialog og samarbejde med beboeren og dennes pårørende.  
Dine handlinger sker på baggrund af beboerens behov og ud fra koordinerede og fagligt funderede 
hensyn.  
 
Løn og tiltrædelse: Efter gældende overenskomst – tiltrædelse snarest muligt.  
 
Ansøgningsprocedure: Ansøgningen sendes til Gruppeleder Annette Stenfors på mail 
ahst@marjatta.dk og skal være os i hænde sebest d. 16. maj 2021. Vi vil løbende afholde 
ansættelsessamtaler og ansætter når vi har den rette kandidat. 
 
Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Annette Stenfors på 
tlf. 42 68 14 48. Mere om Marjatta på www.marjatta.dk  
 
Det skal oplyses, at vi indhenter straffeattest i forbindelse med ansættelsen 
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