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Aktivitetscentret Birkegården søger 1 pædagog 37 timer ugentlig.
Er du udviklingsorienteret, tænker i muligheder frem for begrænsninger, og vil være med til at
prøve nye veje, så er det dig vi søger.
Vi søger en pædagog 37 timer om ugen.
Arbejdstiden ligger i aktivitetscentrets åbningstid mellem kl. 08.00 og 16.00, samt hver anden
mandag, hvor der afholdes personalemøde, til kl. 17.30.
Aktivitetscentret Birkegården er et selvejende aktivitets og samværstilbud, der har
driftsoverenskomst med Gentofte kommune.
Birkegården der er et lille aktivitets og samværstilbud for ca. 25 brugere under Servicelovens §
104, og 8 ansatte, som er beliggende i en stor villa ved Bernstorffsvejens station.

Din faglige profil:
 Du er uddannet pædagog
 Erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede, der oveni deres udviklingshandicap har en
psykiatrisk diagnose, vil være en fordel
 Du er i stand til at arbejde med en brugergruppe, der forudsætter struktur, forudsigelighed og
faste rammer.
Vi forventer at du:
 Er ansvarsbevidst og stabil.
 At du trives med at arbejde i en aktiv og travl hverdag.
 Er faglig engageret, nærværende, og rummelig overfor den enkelte bruger.
 Er initiativrig, igangsættende, iderig og kreativ.
 Tænker i muligheder frem for begrænsninger, og vil være med til at skabe et varmt og
positivt miljø.
 Vil være med til at pleje vores venskabsinstitutioner, indenlands som udenlands – herunder
også ønsket om at være med til at besøge disse.
 Kan anvende PC på brugerniveau og udarbejde indsatsplaner.
 Har interesse for udvikling af din faglige viden.
 Indstillet på at sætte brugerindflydelse i centrum.
 Deltager i de aftenarrangementer der afvikles efter normal åbningstid, ca. 4 – 5 gange årligt.
 Er tydelig i ord og handling.
 At du er en god kollega.

Vi kan tilbyde:
 En arbejdsplads med fokus på faglig og organisatorisk udvikling
 En lille arbejdsplads med en høj grad af indflydelse på det pædagogiske og organisatoriske
arbejde.
 Mulighed for faglig og personlig udvikling særlig ud fra den neuropædagogiske tilgang
 Dynamiske kollegaer med erfaring, visioner og engagement.
 Kollegial supervision.
 To pædagogiske dage om året.

Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst og principperne om ny løn

Yderligere information:
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander
Lise Jørgensen på telefon nr. 3962 4117.
Du kan endvidere læse mere om Birkegården på www. aktivitetscentretbirkegaarden.dk

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist: fredag den 19. oktober 2018 kl. 12.00
Vi forventer at holde samtaler i uge 45
Skriftlig ansøgning sendes til:
Aktivitetscentret Birkegården
Tranegårdsvej 73
2900 Hellerup
Att: Forstanderen
Mærk Kuverten: Ansøgning

Eller på mail: ljor@gentofte.dk (Lise Jørgensen)
lgh@gentofte.dk (Lene Hougaard)
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