Brænder du for at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov?
Har du lyst til at blive en del af et højt specialiseret behandlingstilbud for børn og unge med autisme, hvor vi
arbejder efter nøje udvalgte pædagogiske tilgange og metoder?

Åbent hus på Himmelev
(ændret til Webinar - dvs digitalt møde over teams)
Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 17-18

Klik her for at deltage i mødet

tirsdag 18. januar 2022 kl. 17-18 Klik her for at deltage i mødet
PÆDAGOGISK PERSONALE!
Du bliver en del af et dedikeret tværfagligt arbejdsfællesskab
Som pædagogisk medarbejder på Himmelev, bliver du en del af et dedikeret og højt specialiseret arbejdsfællesskab
med 120 kollegaer fordelt på fire døgnafdelinger, et dagafsnit og en intern skole. Her tilrettelægges det daglige
behandlingsarbejde, så hver enkelt barn støttes bedst muligt i at trives, udvikle sig og lære. Vores målgruppe er børn og
unge med udfordringer inden for hele autisme spektret og derudover andre psykiske og kognitive vanskeligheder.
Arbejdet er kendetegnet ved målrettede indsatser, som evalueres løbende i det tværfaglige samarbejde bl.a. sammen
med Himmelevs psykologer, socialrådgiver og interne skole
På Himmelev følges alle børnene tæt med:
- Individuel pædagogisk støtte
- Konfliktløsning
- Støtte til at indgå i fællesskaber
- Personlig hygiejne.
- Guidning og hjælp til refleksion over egen udvikling
Vi arbejder efter individuelt tilrettelagte behandlingsplaner og benytter os af anerkendte faglige pædagogiske metoder
som er tilpasset vores behandlingstilgang og værdisæt. Vi kalder det for Himmelevmodellen.
Du bliver en del af et team, som i fællesskab planlægger og udfører den pædagogiske indsats omkring barnet.
Dokumentationen er afgørende for at yde den høje kvalitet i behandlingsarbejdet, som Himmelev er kendt for. Derfor
bliver dokumentationsarbejdet en væsentlig del af dine arbejdsopgaver. Vi anvender Sensum One systemet til
dokumentationen.
Vi har fokus på kerneopgaven og stærke værdier
På Himmelev arbejder vi hver dag målrettet for at ruste vores børn og unge til at tage aktivt del i deres eget liv og i
samfundslivet.
Vi tilpasser miljøer, der fremmer trivsel, udvikling og læring for barnet og den unge - individuelt og i fællesskaber

Vi hjælper kommunerne med de mest komplekse problemstillinger omkring børn og unge med autismespektrum
forstyrrelser og psykiatrisk komorbiditet
Vores værdier baserer sig på: Individuelle hensyn, nærvær, tillid, ansvarlighed og anerkendelse

Du tilbydes fleksibilitet og udvikling
Du tilbydes ansættelse i en af vores fire døgnafdelinger:
Bolig A1 og A2 og Bolig B: Arbejdstiden vil være fordelt på dag- og aftenvagter, typisk 7-14 og 13.30-22. Der skal
påregnes arbejde hver anden weekend.
Bolig C: Arbejdstiden vil være fordelt på dag- og aftenvagter og ca. 1 rådighedsvagt kl. 23-07 om ugen, og med arbejde
hver anden weekend.
Vi tilpasser rammerne til børnenes behov, derfor oplever vi at både børn og medarbejdere kan flytte fra en afdeling til en
anden, hvis det skønnes at være til gavn for barnets udvikling og behandlingsbehov eller driften generelt.
Din egen faglige udvikling sikres gennem grundig introduktion til opgaven samt deltagelse i vores grunduddannelse.
Faglig sparring, supervision og temadage er en del af vores faglige udvikling.
Vores ambition er fortsat at være et højt specialiseret behandlingstilbud, derfor kan der være mulighed for at deltage i
nogle af vores mange forsknings- og udviklingsprojekter samt deltagelse i relevant efteruddannelse.
Vores nye kollega










Har en pædagogisk baggrund
Har erfaring med målgruppen
Forholder sig reflekterende til din egen praksis
Er opsøgende på ny viden
Har gode skriftlige egenskaber
Kan arbejde med pædagogisk dokumentation, eller er villig til at lære det
Kan arbejde struktureret og følge de aftaler og planer der er lagt for det enkelte barn
Har kørekort og er indstillet på, at køre med børnene i Himmelevs biler

ER det noget for dig?
Så skal du sende en motiveret ansøgning, hvor du forholder dig til vores kerneopgave, værdier, behandlingstilgang og
målgruppe



Du kan læse om dette på www.himmelevbehandlingstilbud.dk/om-himmelev

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Mette Rønne på tlf:40 48 45 08, afdelingsleder Anette
Wissing på 24 93 92 62 eller afdelingsleder Diann Huniche på 25 16 49 55
Ansøgningsfristen er fredag 21. januar 2022. Der vil blive afholdt samtaler løbende.

