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Marjatta søger 
 

En pædagog og en medhjælper til Skovbrynet 

Begge stillinger udgør i gennemsnit 33 timer/uge, og er begge ledige fra den 
1.12.2021 

Skovbrynet er en af Skolehjemmets 5 ungdomsgrupper, hvor der arbejdes helsepædagogisk ud fra 
Rudolf Steiners menneskebillede.  
 
Gruppen rummer p.t. 10 børn/unge i alderen 15 til 22 år, som er udviklingshæmmede og med 
mange individuelle behov i hverdagen. Desuden er der 9 kollegaer, som sammen dækker et skema 
med skiftende arbejdstider til hverdag, weekender og ferier. 

 
Som medarbejder i Skovbrynet, har du altid beboernes trivsel og behov som førsteprioritet. Du 
bidrager aktivt til at skabe gode relationer til andre mennesker, og du tror på den gode intention 
bag andres handlinger. Du er god til at skabe/være rammen omkring den enkelte beboers behov og 
dagsform.    
 
Vi tilbyder:  

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

 Kreative, kulturelle, ungdomsudviklende oplevelser og hverdagens genvordigheder sammen 
med beboerne. 

 Et tæt samarbejde med dygtige kollegaer i Skovbrynet og resten af Skolehjemmet. 

 Mange sjove stunder, udfordringer og gode muligheder for selvudvikling. 
 

Personlige kompetencer: 

 Dit hjerte banker for mennesker med udviklingshæmning. 

 Du har humor og er omstillingsparat. 

 Du har energi og begejstring til at løfte en beboer psykisk, når det er ”umuligt” at komme op 
om morgenen, eller skal have tæt støtte for at kunne være i sociale sammenhænge. 

 Du tager del i det praktiske i arbejde. 

 Du kan formulere dig på skrift og er vant til at dokumentere den faglige indsats. 

 Du er parat til at arbejde med sig selv. 

 Du er fysisk og psykisk velfungerende. 
 
Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger: Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder Tina Møgelgaard Jensen 
for yderligere oplysninger på tlf. 25301474 
 
Ansøgningsprocedure: Skriftlig ansøgning fremsendes til Gruppeleder Tina Møgelgaard Jensen 
på mail timj@marjatta.dk senest d. 26. november 2021. Samtaler vil ligge i uge 48-49 
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