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Marjatta søger 

Gruppeleder til Mariahaven på Sofiegården. 
Pædagog/Helsepædagog 

 

Er du en leder, som får mennesker til at trives og blomstre – og med en oprigtig interesse i at 

arbejde med mellemmenneskelige relationer som forudsætning for kvaliteten af vores kerneydelse? 

Så er du måske vores nye gruppeleder i Mariahaven, Holmevej 26B i Næstelsø ved Næstved. 

Sofiegården er ét af Marjattas 4 voksencentre og består af 3 botilbud og et aktivitetshus. 

Mariahaven er et botilbud med i alt 14 voksne beboere under § 108. 

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

værdigrundlag. 

Du skal lede en personalegruppe på ca. 20 medarbejdere, og du vil indgå i et stærkt lederteam med 

2 andre gruppeledere og en forstander. 

Du indgår i aftalt omfang i den praktiske pædagogiske hverdag. 

Stillingen er på 37 timer, og tiltrædes 1. oktober 2021 eller efter aftale. 

Stillingens ansvarsområder: 

Du skal sikre: 

 Personaleledelse ud fra Marjattas overordnede ledelses- værdigrundlag. 

 At visiterede opgaver udføres i henhold til serviceniveau og målsætninger. 

 Optimal anvendelse af personaleressourcer ud fra tildelt økonomisk ramme. 

 Kvalitet i opgaveløsningen og udvikling af området. 

 Dokumentation af indsatser. 

Personlige kompetencer: 

 Du brænder for at gå foran i udvikling af den brede faglighed. 

 Dit hjerte banker varmt for mennesker med udviklingshæmning. 

 Du er optaget af at spille andre gode. 

 Du har overblik – uden at miste fokus på detaljen. 

 Du mestrer balancen mellem at være lyttende/støttende og at skabe handlekraftige 

medarbejdere. 

 Du tager medansvar for kontinuerlig udvikling af ledergruppen og Marjattas samlede 

tilbud. 

 Etiske overvejelser er en integreret del af dig og afspejles i dit virke.  
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Formelle kompetencer: 

 Du har en pædagogisk uddannelse. 

 Du har kendskab til Rudolf Steiners pædagogik, eller indgår aftale om opkvalificering. 

 Du har måske en lederuddannelse, eller indgår på sigt aftale om at tage en. 

 Du er dygtig til ressourcestyring og administration. 

Sofiegården tilbyder: 

 Alle de udfordringer du kan drømme om. 

 En ledergruppe med fælles retning ud fra et overordnet strategisk fokus. 

 Kontinuerlig udvikling af ledergruppen som helhed og dig som individ. 

 Stor indflydelse på din stilling og højt til loftet. 

 Beboere som med garanti gør dig glad. 

 Kanondygtige medarbejdere som både kan og vil, men lige står og mangler dig. 

 Al den hjælp og sparring som netop du har brug for. 

 Fleksible arbejdstider. 

 Vores ledergruppe er kendetegnet ved: 

- Når vi snubler, hjælper vi hinanden på benene igen. 

- Vi lægger trygt vores fejl på bordet til fælles læring.  

Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist: torsdag d. 12. august 2021 kl. 15.  

Ansøgningsprocedure: Ansøgning med bilag sendes til Forstander Anne-Grethe Jakobsen på 

mail ahjk@marjatta.dk. 

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

Grethe Jakobsen på 51214507 i ugerne 28-29 samt uge 32 eller på mail ahjk@marjatta.dk . 

Ansættelsessamtaler: Der afholdes to samtaler. Den første afholdes tirsdag d. 17. august og den 

anden tirsdag d. 24. august.  

Mere om Marjatta: www.marjatta.dk 

Vi informere om, at der vil blive indhentet relevant straffeattest i forbindelse med ansættelse. 
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