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Marjattas Værksteder på SampoVig søger 
Pædagoger  
med erfaring og faglighed inden for det kunstneriske og musiske felt 

 
SampoVig er et af Marjattas voksencentre, hvor der arbejdes socialpædagogisk ud fra Rudolf 

Steiners menneskebillede og Marjattas værdi-, mål- og handlegrundlag. 

Værkstederne på SampoVig er placeret i tæt tilknytning til bo-enhederne og er et aktivitetstilbud til 

stedets 39 udviklingshæmmede beboere. Pt. har vi følgende værksteder: Have-brændeværksted, 

tekstilværksted, årstidskøkken, teværksted, træværksted og et kreativt gruppeforløb.  

På SampoVig ønsker vi at udbygge med et nyt kreativt værksted, hvor der skal arbejdes med 

billedkunst, musik og teater. Derfor søger vi 2 pædagoger med en kunstnerisk faglighed inden for 

et eller flere af de ovennævnte 3 områder.  

Du vil som ansat indgå i et team med 12 kolleger, og du vil i hverdagen på det kunstneriske 

værksted skulle arbejde sammen med en af vores erfarne medarbejdere. Værkstederne har typisk 

har 5-10 brugere. Arbejdet med brugerne er bygget op omkring en struktureret og rytmisk hverdag. 

På SampoVig er der borgere, som ikke evner at indgå i større fællesaktiviteter. Derfor skal du 
kunne bidrage til, at der skabes tilbud, der dels tilgodeser flere brugeres behov og dels er 
skræddersyet brugeres individuelle behov. 
 
I og med SampoVig er i proces med nyt byggeri af værkstedsfaciliteter, skal du også være indstillet 
på at deltage i en indkøringsfase, der kræver forandringsparathed og plads til nye initiativer. 
 
 
Vi søger medarbejdere: 

- Som er uddannet pædagoger med kunstnerisk faglighed inden for et eller flere af 

områderne: billedkunst, teater og musik. 

- Der har kunstnerisk og håndværksmæssig tilgang til aktiviteterne. 

- Som sætter beboeren i centrum, og kan se den voksne og den sunde del af mennesket og det 

udviklingspotentiale, der kan arbejdes med hos alle mennesker. 

- Som kan varetage hverdagens basale plejeopgaver, når de opstår. 

- Der kan motivere andre via egen begejstring. 

- Der kan rumme forskelligheder både hos brugerne og i personalegruppen. 

- Der naturligt kan bruge humoren som pædagogisk redskab. 

- Der brænder for udvikling af såvel sig selv, stedet og sine kollegaer. 

- Der kan arbejde tværfagligt med Marjattas andre værksteder/ bosteder. 

- Som kan arbejde med dokumentation efter regionens retningslinjer. 

- Som har kendskab til IT. 

 
 

SampoVigs værksteder tilbyder: 
 

- Et værksted du selv kan påvirke og være med til at udvikle. 

- En arbejdsplads med fælles retning, ud fra Marjattas værdigrundlag. 
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- Stor indflydelse på din arbejdsdag. 

- Mulighed for egen udvikling. 

- Hjælp og sparring som du kan have brug for. 

- En arbejdsplads som har et godt arbejdsmiljø.  

 

Tiltrædelse: 
Tiltrædelse pr. 1. december 2021 
 
I øvrigt efter aftale: 
Vi søger en medarbejder svarende til en fuldtids stilling på 37 t/uge og en deltid stilling på 18 t/uge. 

Afhængig af ansøgerfeltet, vil det kunne deles anderledes op, så skriv gerne timemæssige ønsker i 

din ansøgning. 

Løn og ansættelse: efter gældende overenskomst 
 
Ansøgningsfrist: 20. oktober 
Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 43 
 
Det skal oplyses, at der indhentes relevant straffeattest i forbindelse med ansættelse. 
 
Ansøgningsprocedure: Ansøgning og CV sendes på mail til værkstedsleder Mogens Palm 
mogp@marjatta.dk 
 
Flere oplysninger: Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte værkstedsleder 
Mogens Palm på 25603378 
 
Mere om Marjatta: www.@marjatta.dk 
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