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Marjatta Skolehjemmet søger  

Pædagog/Helsepædagog på 30 timer 

Til ungdomsgruppen Nimah Naust Huset 

 
Har du uddannelse og/eller erfaring i det pædagogiske felt, og et hjerte der banker 
varmt for mennesker med udviklingshæmning? Så er det måske dig vi søger. 
 
På Skolehjemmet Marjatta arbejdes der socialpædagogisk ud fra Rudolf Steiners livssyn og det 
fælles udarbejdede værdi-, mål og handlegrundlag. Nimah Naust Huset er en af Skolehjemmets 
fem ungdomsgrupper, hvor der bor ti unge mennesker med særlige behov i alderen 13 til 24 år. 
 
Vi tilbyder: 
 

 Indblik i Rudolf Steiners helsepædagogik/socialterapi 

 Et hus hvor du bliver mødt af glade og forventningsfulde beboere som ønsker dit 
nærvær/samvær 

 En glad og arbejdsom personalegruppe med høj trivsel 
 

Vi forventer bl.a. at du: 
 

 Er bevidst om beboernes selvbestemmelsesret i hverdagen, som i alle livets aspekter 

 Støtter og vejleder beboerne på en respektfuld måde 

 Er positiv og fagligt velfunderet 

 Tager ansvar for dit arbejde og din faglige indflydelse på beboerne 

 Har øje for at det er beboernes hjem, du færdes i 

 Er anerkendende og respektfuld i din tilgang til mennesker 

 Er god til at formulere dig på skrift, og vant til at dokumentere den faglige indsats 

 Har kørekort og it-kundskaber 
 

Jobbet indebærer: 

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

 Medicinhåndtering 

 Pædagogisk og sundhedsfaglig dokumentation og journalføring. 

 Skiftende arbejdstider; dag, aften og nat samt hver anden weekender i fast rul og helligdage  
 

Tiltrædels: 1. oktober 2021 
 
Er vi noget for dig? Hvis ja – så glæder vi os til at modtage din ansøgning 
 
Løn- og ansættelsesvilkår:  I henhold til gældende overenskomst.  

Ansættelsesprocedure: Ansøgning med CV sendes til gruppeleder Tina Hyllekvist Lauridsen på 

mail: tilu@marjatta.dk og skal være os i hænde senest d. 18. august 2021.  
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Marjatta er en steinerpædagogisk virksomhed, der pt. har omtrent 580 ansatte. Virksomheden 
rummer beboere og dagelever, der er udfordret af mental udviklingshæmning. Marjatta er 
beliggende på det sydlige Sjælland med mange boenheder for unge og voksne, samt værksteder, en 
skole og et skolehjem. Alle enhederne er kendetegnet ved at være placeret i eller i nærheden af 
smukke naturområder.  
 
Når du søger ansættelse hos os, skal du vide, at vi sætter en ære i at understøtte udviklingen af 
menneskets sunde indre kerne, og at vi arbejder systematisk med at sikre kvaliteten af det 
pædagogiske arbejde.  Du må derfor tage ejerskab af kerneopgaven. Beboerne skal have dygtige, 
fagligt stærke pædagogiske medarbejdere, der med netop deres faglighed er gode til at støtte, 
udvikle og drage den omsorg, som de hver især har brug for. Den helsepædagogiske tilgang til 
beboerne er essensen i vores virke. Her ser vi mennesket, som det unikke væsen det er. Marjatta 
har fokus på, at medarbejdere har lyst til løbende at uddanne sig, fordi vores beboere har brug for 
at have kompetente medarbejdere, der kan støtte deres udvikling henimod at blive kaptajn i eget 
liv. 
 

Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte Tina Hyllekvist Lauridsen på telefon: 

56517845 eller tilu@marjatta.dk.  

Læs mere om Marjatta: www.marjatta.dk  

Det skal oplyses, at vi indhenter straffeattest i forbindelse med ansættelsen. 
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