Vågne nattevagter til Socialfagligt botilbud
Kollegiets botilbud (§107) udvider rammerne for aktiviteterne betragteligt, hvilket betyder, at vi
opnormerer bemandingen fra 4 til 14 medarbejdere. Ændringerne bevirker, at botilbuddet
fremadrettet vil være døgnbemandet og samtidig vil kunne modtage borgere med mere komplekse
problemstillinger end tidligere.
Den 1. august 2017 vil botilbuddet derfor tilbyde rehabilitering/botræning samt pleje for udsatte
borgere over 25 år. Botilbuddet vil have 23 pladser og beboerne har typisk et problematisk forbrug
af rusmidler i kombination med lettere til middelsvære sociale og/eller fysiske funktionsnedsættelser samt lettere psykiske problemstillinger.
Vi søger i den forbindelse 2 nattevagter, som skal indgå i en gensidig vagtplan, således at
botilbuddet fremover kan være bemandet om natten.
Arbejdsopgaver
Som nattevagt arbejder du alene på stedet. Dog vil du ved særlige omstændigheder kunne tage
kontakt til vores rådighedsvagt på herberget. Din vigtigste funktion bliver at sikre ro i botilbuddet,
således at beboerne opnår en optimal døgnrytme, hvor søvn i nattetimerne og aktiviteter i
dagtimerne giver de bedste betingelser for dem.
Du arbejder en uge ad gangen (mandag – søndag) og har herefter en uge fri. Tidsrummet for
vagterne er fra kl. ca. 23.00 til ca. 8.00.
Herudover vil dine primære opgaver blive at:
•
•
•
•

Sikre en god overlevering mellem dig og aftenvagten/dagvagten
Læse døgnrapporter
Udarbejde daglig dokumentation i CSC, herunder døgnrapporter og notater
Holde dig orienteret om stedet via referater fra personalemøder mv.

Du vil derudover skulle udføre praktiske opgaver, som løbende aftales og koordineres med
ledelsen eller dag- og aftenvagterne.
Hvad forventer vi
Det er vigtigt, at du har god portion livserfaring, som har givet dig evnen til at bevare overblikket og
handle konstruktivt i pressede situationer. Du har endvidere social- eller sundhedsfaglig erfaring.

Som person er du selvmotiverende, da du får meget alene-tid på vagterne. Du har endvidere
erfaring med at arbejde i nattetimerne og trives med denne særlige døgnrytme.
Derudover lægger vi vægt på, at du:
•
•
•
•
•
•

Er en god konfliktløser
Ubesværet kan begå dig skriftligt
Har en imødekommende og rummelig tilgang til dine omgivelser
Er struktureret
Er praktisk og løsningsorienteret anlagt
Har en høj grad af fleksibilitet i forhold til opgaverne, som skal løses

Det har naturligvis også stor betydning, at du kan forene dig med den måde, vi driver Kollegiet på.
Derfor forventer vi, at du sætter dig grundigt ind i vores værdier, som du finder beskrevet på vores
hjemmeside.
Vi tilbyder
En veldrevet og værdibaseret arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejder i fællesskab arbejder
målrettet for et godt arbejdsmiljø. Et af styringsværktøjerne er vores etiske profil.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst (tilsynsførende assistenter ved
forsorgsinstitutioner – KL og FOA)
En fuldtidsstilling, hvor du hver anden uge har nattevagten fra mandag til søndag.
Nyrenoverede bygninger, værelser, kontorer og lokaler med gode faciliteter.
En fin beliggenhed tæt på centrum af Valby med gode forbindelser til det offentlige transportnet.
Der er endvidere gode parkeringsforhold på matriklen.
Ansøgning
HR Short Cut assisterer Kollegiet med rekrutteringen. Yderligere oplysninger om stillingen rettes
derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.
Første samtalerunde afholdes i ugerne 20-22, mens anden samtalerunde afholdes i uge 24.
Stillingerne ønskes besat med virkning fra 1. august 2017.
Din ansøgning mærket ”Nattevagt” samt CV sendes til elr@hr-short-cut.dk. Ansøgningsfristen er
søndag den 14. maj 2017, kl. 12.00.

Kollegiet Gl. Køge Landevej er en selvejende institution under WeShelter. Kollegiet er en
midlertidig boform under servicelovens §§107 og 110 og har driftsoverenskomst med
Københavns Kommune.
Vores bygninger har de seneste par år gennemgået en større renovering, som blev færdiggjort i
2016. I dag har Kollegiet således plads til 23 borgere i botilbuddet (§107) og 74 borgere på
herberget (§110) i de ny istandsatte værelser.
Kollegiet ligger geografisk i Valby og beskæftiger 25 medarbejdere. På www.kollegiet.info
kan du læse mere om os.

