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V I D A R S L U N D 

Marjatta søger pr. 1. januar 2022 

Gruppeleder 
til Sagahus, Vidarslund 

 
 Vidarslund er et af Marjattas 4 voksencentre, hvor der arbejdes socialpædagogisk ud fra  

Rudolf Steiners menneskesyn og vores fælles udarbejdede værdi-, mål- og handlegrundlag.  
Vidarslund området består af biodynamisk gartneri, et Aktivitetshus og 4 bofællesskaber.  
 
Sagahus er et § 108 botilbud med 12 beboere i alderen fra 31 til 82 år, alle med behov for særlig 
støtte og vejledning. Desuden er der 19 medarbejdere, som med skiftende arbejdstider sammen 
dækker et skema hele døgnet, hele ugen og hele året - der er altid nogen hjemme. Vi bor med 
dejlig udsigt til marker på Voksencenter Vidarslund, Præstøvej 131 D, i Vindbyholt lidt uden for 
Faxe. 

 
Gruppelederen har ansvar for, at skabe de social-pædagogiske rammer for beboernes dagligdag. 
Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse d. 1. januar 2022. 
 

 Formelle kompetencer: 

 Du er uddannet pædagog/helsepædagog. 

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

 Du kan vejlede og inspirere dine medarbejdere i gruppen og pleje et godt 
forældresamarbejde. 

 Du har lyst og færdigheder til at afprøve, igangsætte samt fastholde pædagogisk udvik-
lingsarbejde. 

 Du er faglig funderet til at håndtere, at der kan opstå pædagogiske konfliktsituationer. 

 Du tager initiativ og kan planlægge aktiviteter, årstidsfester, forældredag, temadag m.m.    

 Du har evner og interesse for at arbejde med administrative opgaver, herunder varetage 
mødeplaner, forhandlinger og kontakt med kommuner, skrivning af handleplaner, 
varetagelse af gruppens og beboernes økonomi, samt gerne kendskab til 
dokumentationssystemet Sensum one. 

 Du kan i perioder fungere som praktikvejleder. 

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

 
 
 Vi tilbyder: 

 En spændende arbejdsplads, med faglige udfordringer, hvor du som leder skal virke og 
impulsere det socialpædagogiske værdigrundlag samt inspirere til udvikling. 

 Mulighed for, at du i samarbejde med dine medarbejdere, udfolder og udvikler den daglige 
praksis, så beboernes fysiske og psykiske trivsel varetages i et indholdsrigt og etisk livsforløb.  

 At du i samarbejde med øvrige gruppeledere, værkstedsleder og forstander, bliver en del af 
en ledelsesgruppe, med et fælles ansvar for hele Vidarslund.  

 Kollegial sparring og teamarbejde med vægt på selvstændighed og ansvar. 

 Et fællesskab som omfatter børn, unge og voksne i hele Marjatta.  

 Mulighed for fordybelse og udvikling af special kompetencer og ledelse.      



 
   
 

Løn- og ansættelsesvilkår:  Efter gældende overenskomst og lokal løndannelse.  
   

Ansøgningsprocedure: Skriftlig ansøgning skal være Marjatta i hænde senest den 11. oktober 
2021 og sendes til Forstander Jens Påbøl Hegli på mail jphe@marjatta.dk. Samtaler afholdes i 
uge 43. Det skal oplyses, at vi indhenter relevant straffeattest i forbindelse med ansættelse. 

               
Flere oplysninger: Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Forstander Jens Påbøl Hegli på telefon 56 51 78 00 eller 20 97 58 69. 
 
Mere om Marjatta: www.marjatta.dk 
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