Socialpædagog søges til Socialøkonomisk Virksomhed
Aktiv vejleder og kontaktperson til bosted for unge mellem 16 og 25 år. Gerne erfaring med
outdoor, idræt og anden fysisk aktivitet
Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, indeholdende et botilbud og et
uddannelses og beskæftigelsestilbud.
Vi tilbyder forløb indenfor landbrug og naturpleje, køkken og service, samt håndværksfagene
jern, metal og træ.
Botilbuddet er etableret som en Fond, og er godkendt at Socialtilsyn Midt, med plads til 35
boende elever.
Der er dagligt tilknyttet op til 50 elever og kursister, hvoraf en del er dagselever.
Vi søger en medarbejder til en fuldtidsstilling på bostedet, hvor eleverne modtager social og
personlig støtte og vejledning. Det vil være muligt at søge stillingen på 30 timer også, hvis
det er ønskeligt.
Opgaverne består blandt andet af følgende,
• skabe rammer, struktur og udvikling, der bidrager til at støtte op om elevernes hverdag,
således at de opnår størst mulig selvstændighed
• afholde vejledningssamtaler ugentligt med hver enkelt elev
• igangsætte og være foregangsmand for aktiviter i elevernes fritid
• hjælpe og støtte eleverne i almene daglige gøremål, som tøjvask, oprydning og rengøring
på værelset, indkøb og madlavning mv.
• skabe overskuelighed og vished for eleven i forhold til personlig økonomi
• bidrage til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde med forældre / pårørende
• journalføring og dokumentation, herunder udarbejdelse af statusbeskrivelser,
dagbogsnotater, handleplaner, evaluerings rapporter mv.
Arbejdstider
• én til to aftenvagter ugentligt
• 1-2 ugentlige morgen og formiddagsvagter
• derudover primært eftermiddagsvagter
• rulleplan på ferie og helligdagsvagter
Vi forventer at du,
• er faglig kompetent i forhold til de pædagogiske / social faglige opgaver
• er kompetent og velformuleret på journalføring / dokumentation
• er bekendt med og kan bidrage til udvikling af pædagogiske handleplaner og
indsatsområder
• vil indgå aktivt i og kan trække på erfaring i forhold til at igangsætte aktiviteter
• kan motivere og skabe entusiasme omkring fritidsaktiviteter
• er selvstændig, omstillingsparat, tager initiativ og kan træffe beslutninger
Det kan være en fordel at have en pædagogisk baggrund, eller en baggrund som formidler/
outdoorperson i forhold til igangsætning af aktiviteter.

Ansættelsesforhold
Fuldtidsstilling, 37 timer ugentligt.
Ansøgninger fremsendes på mail til direktør Claus Tobler, ct@evborris.dk
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til Malene på tlf. 31105402
Ansøgningsfrist søndag den 16. Juni.
Ansættelse pr. 1.8.2019.
Samtaler finder sted i uge 25 og 26.
Du kan søge yderligere information på hjemmesiden www.erhvervsskolenvestjylland.dk og
om vores øvrige tilbud på www.evshoppen.dk eller www.madleverancen.dk

