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Marjatta søger 

Værkstedsleder til A-Hus Sofiegården 

 

Din uddannelse er helsepædagog eller pædagog med interesse for Rudolf 

Steiner-pædagogik. Vi lægger vægt på at du har ledelseserfaring eller 

ledelsesuddannelse, samt erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede 

mennesker og interesse for det kunstneriske og det håndværksmæssige.  

 

Er du en leder, som får mennesker omkring dig til at trives og blomstre, så er du måske vores nye 

værkstedsleder på A-Hus Sofiegården. 

Værksteder og aktivitetstilbud på Marjatta er decentralt placeret på forskellige lokaliteter, og er 

organiseret under én fælles forstander for værkstederne. A-Hus Sofiegårdens værksted er oprettet 

som et aktivitets- og samværstilbud.  

Værkstedet på A-Hus Sofiegården er placeret i tæt tilknytning til bo-enheder, og er et aktivitets- og 

samværstilbud hvor beboere fra hele Marjatta kommer, samt et praktiksted for unge fra Marjattas 

STU. Pt. har vi haveværksted, vævestue, køkkenværksted, træværksted, lysværksted og et socialt 

værksted.  

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

værdigrundlag. 

Du skal være daglig leder for en erfaren og kompetent personalegruppe på ca. 10-12 medarbejdere, 

og du vil i det daglige arbejde tæt sammen med personalegruppen, Sofiegårdens bosteders 

gruppeledere og forstander.  

Som værkstedsleder indgår du også i det praktiske arbejde på værkstederne. 

Som værkstedsleder, bliver et vigtigt fokusområde, at du faciliterer et samarbejde mellem 
dagsaktivitet og bo-enhederne, hvor der samles viden om hver enkelt bruger, og ud fra denne viden 
skabes meningsfulde beskæftigelsestilbud. Du skal også kunne indgå i forældresamarbejde.    
 
På A-Hus Sofiegården er der brugere, som ikke evner at indgå i større fællesaktiviteter. Der skal 
derfor skabes tilbud, som dels tilgodeser flere brugeres behov og dels er skræddersyet brugernes 
individuelle behov. 
 
Stillingen er på 37 timer, og vi forventer tiltrædelse 1. december 2021 gerne før. 

Stillingens ansvarsområder: 

Du skal sikre: 

 Personaleledelse ud fra Marjattas overordnede ledelses- og værdigrundlag. 

 Optimal anvendelse af personaleressourcer ud fra tildelt økonomisk ramme. 

 Kvalitet i opgaveløsningen og udvikling af området. 

 Dokumentation af indsatser. 
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 Tværgående samarbejde på flere niveauer. 

Personlige kompetencer: 

 Du ser dine medarbejderes potentialer, og understøtter det.  

 Du brænder for udvikling af såvel sted som mennesker. 

 Du er optaget af den enkeltes trivsel, og personalepleje er en selvfølge. 

 Du er god til konflikthåndtering, og tager gerne uoverensstemmelser i opløbet. 

 Du finder det helt oplagt, at du hjælper til i det praktiske arbejde sammen med dine 

medarbejdere. 

 Du bevæger dig ubesværet mellem niveauerne; fra overordnet fokus til omhu for detaljen. 

 Du mestrer balancen mellem at være lyttende/støttende og finde konkrete løsninger. 

 Du tager medansvar for kontinuerlig udvikling af Marjattas samlede tilbud. 

 Du har kunstnerisk og håndværksmæssig tilgang til aktiviteterne. 

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

 
Sofiegårdens værksted tilbyder: 
 

 Et værkstedsområde som du kan påvirke og udvikle. 

 En arbejdsplads med fælles retning ud fra et overordnet menneskesyn.  

 Brugere der både bringer smilet frem og giver dig pædagogiske udfordringer. 

 Dedikerede medarbejdere som kan og vil, og lige mangler dig som primus motor. 

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

Vil du skabe fremtidens værksted sammen med os? – Så glæder vi os til at 

modtage din ansøgning! 

Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist: fredag den 1 oktober 2021. 

Ansøgningsprocedure: Ansøgning og CV sendes på mail til Forstander Kristoffer Petersen 

kspr@marjatta.dk  

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

60809125.  

Ansættelsessamtaler: Der afholdes to samtaler. Den første afholdes tirsdag den 12. oktober 

2021 og anden samtalerunde er fredag den 15. oktober 2021.  

Mere om Marjatta: www.marjatta.dk 

Det skal oplyses, at der i forbindelse med ansættelse indhentes relevant straffeattest. 
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