Ristolahaven
Ristolahaven/Bøgehuset søger snarest en medarbejder
Der skal indgå i det pædagogisk arbejde med beboerne og som også er
gruppelederens højre hånd i forhold til administrative opgaver, vagtplan mv.
Stillingen er på 25 timer/uge (evt. mere)
Ristolahaven er ét af Marjattas 4 voksencentre og består af flere botilbud.
Ristolahaven er beliggende i naturskønne områder ved Præstø fjord.
Bøgehuset er en del af Voksencenter Ristolahaven, hvor der arbejdes
helsepædagogisk ud fra Rudolf Steiners menneskebillede, og Marjattas værdi-, målog handlegrundlag.
Bøgehuset er et §108 botilbud for 6 skønne borgere i alderen 23-35 år, der har brug
for særlig støtte.
Vi tilbyder:
 En spændende arbejdsplads med mange afvekslende opgaver.
 En rytmisk struktureret hverdag.
 Et godt samarbejde med dygtige kollegaer.
 Indblik i Rudolf Steiner Helsepædagogik/socialterapi.
 Kurser i Medicin håndtering, Pædagogisk og sundhedsfaglig journalføring.
Low Arousal 2 som er ved at blive indført på Marjatta og meget andet.
 Skiftende arbejdstider; dag, aften og nat, samt hver anden weekend.
Vi forventer, at du:
 Er pålidelig, mødestabil, ærlig og åben.
 Skaber forudsigelighed og struktur, tydelige og trygge rammer.
 Er hold spiller, både i relation til kollegaer, men i lige så høj grad i samværet
med de beboere, der elsker fysiske udfoldelser og inddragelse i eget liv.
 Tager fat i det daglige arbejde, som også er rengøring, havearbejde mv.
 Kan skabe overblik og handle i pressede situationer.
 Tager ansvar og finder løsninger.
 Har kørekort.
 Har let ved IT og kan se muligheder for beboernes IT læring
Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst
Det skal oplyses, at vi indhenter straffeattest i forbindelse med ansættelsen.
Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Mette RyomRøjbek for yderlige oplysninger på mail mry@marjatta.dk eller på telefon 22549811
Ansøgningsprocedure: Skriftlig ansøgning fremsendes til gruppeleder Mette RyomRøjbek
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 1. november 2021. kl. 12.00 - Vi vil
løbende afholde ansættelsessamtaler og ansætter, når vi har den rette kandidat.
Læs mere om Marjatta på: www.marjatta.dk
Bækkeskovstræde 26
4733 Tappernøje
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