Kontaktperson – Pædagog til hjemløseområdet
Kollegiet Gl. Køge Landevej søger en faglig dygtig pædagog til vores team på Herberget (§110).
Både erfarne som nyuddannede pædagoger er velkomne til at søge stillingen. Vores forventninger
til dig er nærmere beskrevet nedenfor.
Ansættelsen skyldes en midlertidig ekstrabevilling, hvorfor stillingen er tidsbegrænset med udløb
31. december 2020.
Kollegiet er en boform for hjemløse, som drives af WeShelter. Vi er en selvejende institution, som
har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Samlet har huset plads til 97 beboere, hvor af
23 er §107-pladser og 74 er §110-pladser. Geografisk er vi beliggende i Valby.
Herberget (§110) er et botilbud for hjemløse mænd over 25 år, som har komplekse problemer og
derfor har brug for pædagogisk støtte til at komme videre i livet.
På www.kollegiet.info kan du læse mere om os.
Arbejdsopgaver
Som kontaktperson er du ansvarlig for 9-10 beboere. Gennem dit pædagogiske relationsarbejde
yder du omsorg og støtte til beboerne samt motiverer dem til egen udvikling.
Herudover vil dine primære opgaver blive at:
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejde opholdsplaner hver 3. måned
Fortage kvartalsvise evalueringer af beboernes udvikling (Forandringskompasset)
Deltage ved visitationssamtaler
Udarbejde daglig dokumentationsarbejde
Intervenere ved konflikter
Afholde gang- eller beboermøder
Deltage i supervision, pædagogiske arrangementer, møder og temadage

Du vil endvidere have kontakt til og samarbejde med forskellige eksterne samarbejdspartnere og
myndigheder. Derudover vil der løbende være mindre praktiske opgaver i forhold til beboerne og
deres værelser.

Hvad forventer vi
Du er uddannet pædagog. Hvis du derudover har erfaring med målgruppen, vil det naturligvis være
en fordel.
Vi er imidlertid også åbne for ansøgere med erfaring fra fx normalområdet, som godt kunne tænke
sig at prøve kræfter med et andet pædagogisk felt, som fx hjemløseområdet.
Ligeledes vil nyuddannede pædagoger kunne komme i betragtning til stillingen, hvis du under dit
studieforløb har vist interesse for og opbygget viden om udsatte området.
Derudover lægger vi vægt på, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Er metodisk og resultatfokuseret i dit pædagogiske arbejde
Er udadvendt og kan lide det kontaktskabende arbejde
Kan bevare overblikket og handle konstruktivt i pressede situationer
Ubesværet kan begå dig skriftligt
Kan arbejde selvstændigt
Har en imødekommende og samarbejdende tilgang til kollegaer og samarbejdspartnere
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 grundig ind i vores værdier, som du finder godt 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, som du kan læse
mere om på vores hjemmeside.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
En fuldtidsstilling (tidsbegrænset), hvor den normale arbejdstid ligger mellem 8-15. Herudover vil
der gennemsnitligt være 1 aftenvagt om ugen på hverdage (15-22). Der er ingen weekendvagter.
Nyrenoverede bygninger, værelser, kontorer og lokaler med gode faciliteter, herunder også en
kantine/cafe.
En fin beliggenhed tæt på centrum af Valby med gode forbindelser til det offentlige transportnet.
Der er desuden gode parkeringsforhold på matriklen.
Ansøgning
HR Short Cut assisterer Kollegiet med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om stillingen
rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.
Første samtalerunde afholdes i uge 25.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Din ansøgning mærket ”Kontaktperson Kollegiet” samt CV sendes til elr@hr-short-cut.dk.
Ansøgningsfristen er søndag den 14. juni 2020, kl. 12.00.

