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Marjatta søger 
Fast medarbejder til weekend i ulige uge, samt vikarer med 
pædagogisk erfaring til planlagte og akut opståede vagter  
til Ungdomsgruppen Birken  
 
Er du et voksent menneske med uddannelse og/eller god erfaring i det pædagogiske 
felt og med et hjerte, der banker varmt for mennesker med udviklingshæmning, og 
formår du at se potentiale og få beboerne til at blomstre? 
 
Birken er en af Skolehjemmets 5 ungdomsgrupper, hvor der arbejdes helsepædagogisk ud fra 
Rudolf Steiners menneskebillede og Marjattas værdigrundlag. Gruppen rummer pt. 12 unge i 
alderen 16 til 26, som er udviklingshæmmede og med mange individuelle behov i hverdagen. 
Desuden er der 16 kollegaer, som sammen dækker et skema med skiftende arbejdstider til hverdag, 
weekender og ferier. 
 
 
Vi tilbyder dig bl.a.:  

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

 Kreative, kulturelle, ungdomsudviklende oplevelser og hverdagens genvordigheder sammen 
med beboerne. 

 Et tæt samarbejde med dygtige kollegaer i Birken og resten af Skolehjemmet. 

 Mange udfordringer og gode muligheder for selvudvikling. 

 Weekendvagterne er 9.30 til 17.30 lørdag og søndag i ulige uge. 
 

 
Vi ønsker en kollega, som bl.a.: 

 Har erfaring med det udviklingshæmmede menneske, både i hverdagen og i den tilspidsede 
situation, hvor de unge handler i affekt. 

 Har erfaring med dokumentation i dagbogsnotater og status. 

 Har humor, god til overblik, og er omstillingsparat med energi og begejstring til eks. at 
psykisk løfte en beboer, når det er ”umuligt” at komme op om morgenen, eller lige skal have 
hjælp til hårvasken. 

 Er parat til at arbejde med sig selv som pædagogisk redskab. 
 
Den faste weekendvagt er en tidsbegrænset stilling som går frem til 31. december 2021, men med 
mulighed for forlængelse. 
 
Du er meget velkommen til at kontakte Birken for yderligere oplysninger på tlf. 56 51 78 53, du kan 
også læse mere om Marjatta på www.marjatta.dk.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  
Ansøgningsfrist senest 25.7.21 til gruppeleder Sonja Aagaard på sbaa@marjatta.dk eller 
rms@marjatta.dk . Samtalerne afholdes i uge 30. 
  
Der skal gøres opmærksom på at der indhentes relevante straffeattester i forbindelse med 
ansættelse. 
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