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Marjatta søger 

Pædagog/omsorgsmedhjælper til Bøgen & Lille 

Bøgen 

 

Har du et brændende ønske om at arbejde med børn med særlige behov - Så 

er det måske lige dig, der står øverst på vores ønskeliste.  

Bøgen & Lille Bøgen er en døgngruppe med 2 elever i Lille Bøgen og 6 elever i Bøgen. 

Som medarbejder arbejder du i begge gruppen og det er en stor personalegruppe.  

Børnene er i alderen fra 10 til 14 år. De har alle hver især forskellige behov og brug 

for støtte. 

Stillingerne er på 35 timer med tiltrædelse 1. januar 2022 eller hurtigst muligt 

herefter. 

Som medarbejder i Bøgen og Lille Bøgen har du børnenes trivsel og behov som 

førsteprioritet – altid. 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 det enkelte barns behov og dagsform.    

Personlige kompetencer: 

 Du er en holdspiller, nysgerrig, lyttende og møder børnene/de unge og 

forældrene, der hvor de er, med det udgangspunkt at familierne er eksperter i 

deres liv.  

 Du tager fat i det daglige arbejde som også er rengøring, dokumentation mm. 

 Dit hjerte banker varmt for mennesker med udviklingshæmning. 

 Du evner at sætte dig i beboeres og pårørendes sted, og at handle 

menneskeligt, etisk og fagligt velovervejet. 

 Du er mødestabil og fleksibel i fht mødetider og har ikke problemer med sene 

arbejdstider. 

 Du er faglig reflekterende og optaget af at spille andre gode.   

 

Formelle kompetencer: 

 Du er pædagog eller omsorgsmedhjælper gerne med kendskab til 

Steinerpædagogik, og lyst til videreuddannelse/opkvalificering. 

 Du er god til at formulere dig på skrift, og vant til at dokumentere den faglige 

indsats. 

 

Bøgen & Lille Bøgen tilbyder: 

 Alle de udfordringer du kan drømme om. 

 En arbejdsplads med fælles retning ud fra et overordnet strategisk fokus. 

 Kollegaer der tager ansvar for kvalitet og udvikling.  



 Børn som med garanti gør dig glad. 

 Nærvær og den supervision og sparring du har brug for. 

 

Stillingen er tidsbegrænset i 15 måneder – med mulighed for forlængelse.  

 

Løn og ansættelse: Efter gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist: mandag d. 1 december 2021. 

Ansøgningsprocedure: Ansøgningen sendes til Gruppeleder Rene Jakobsen på mail 

rjb@marjatta.dk 

 


