Vejledere/bostøtter søges til PGU Rosenholm
PGU Rosenholm søger to pædagogisk uddannede vejledere på fuld tid.
Tiltrædelse gerne 1. februar 2018 eller hurtigst muligt.
Vi forventer at:

Arbejdet består i:

● du er uddannet pædagog eller har færdigheder, der svarer til dette niveau.

● vejlede i de svære og spændende følelsesmæssige udviklinger, der sker i ungdomsliv.

● du har lyst til at fungere som tydelig
rollemodel i forhold til de unge.

● støtte de unge i at udvikle normer, der gør
det muligt for dem at få og fastholde et
arbejde.

● du har praktisk pædagogisk erfaring i
arbejdet med unge med særlige behov.
● du er i stand til at tilrettelægge dit arbejde fleksibelt og kan samarbejde
med andre faggrupper.
● du har personlig styrke og kan arbejde
selvstændigt og sammen med andre.
● du har kørekort.

● vejlede de unge i almindelig daglig livs
førelse.
● planlægge og strukturere hverdagens
gøremål for og med de unge.
Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig
37 timer om ugen. Arbejdstiden ligger primært
mandag - torsdag fra kl. 11.00 til ca. 19.00 –
en dag til 21.00. Fredag fra kl. 11.00 - 16.00
Der er 4 weekendrådighedsvagter om året.
Løn iht. lokalaftale.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2018 kl. 12. Vi modtager kun ansøgninger elektronisk, og
de skal sendes til: job@pgu.dk. Samtalerne forventes afholdt den 15. januar 2018 fra kl. 14.15.
Ønsker du yderligere information om stillingen kontakt forstander Birgit Smedegaard på
tlf. 6172 9202, bsm@pgu.dk
PGU er en selvejende institution, hvor medarbejderne har et stort engagement og nærvær. Der arbejdes ud fra den
anerkendende tilgang. Der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling i jobbet. PGU Rosenholm tilbyder
bl.a. helhedsorienterede udviklings- og revalideringsforløb, samt STU forløb til unge med særlige behov. Vi arbejder
ud fra en viden om, hvordan hjernen fungerer, og hvad det kræver at nyindlære, når man har de organiske skader
som vores unge har. PGU’s kerneopgave er, at udvikle de unge menneskers evne til at kunne begå sig bedst muligt i
privatlivet og arbejdslivet med de styrker og begrænsninger de har.
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