Cedervillans LSS-boende söker omsorgspedagog
Om dig
- Du har en mycket god förmåga att skapa kontakter och att motivera andra.
- Du har lätt för att samarbeta och att arbeta i den riktning vi har kommit överens
om.
- Du tänker pedagogiskt kring dina arbetsuppgifter. Du har ett professionellt bemötande i relationen till boenden samt har en god förståelse för funktionsnedsättningen och boendes behov.
- Du är empatisk, trygg, stabil, ansvarstagande och vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med personer som har neuropsykiatriska- och
psykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ser gärna att våra medarbetare har olika utbildningsbakgrund och söker dig med eftergymnasial utbildning, exempelvis skötare med vidareutbildning, behandlingsassistent, arbetsterapeut, socialpedagog, socionom eller beteendevetare.
Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar på salutogen grund och med tydliggörande pedagogik. För att främja motivation
och förändring tillämpar vi motiverande samtal (MI). Till omsorgspedagogens arbetsuppgifter hör att bland annat stödja boenden med att strukturera vardagen, ADL-träning, social
träning och att ge verktyg som hjälper boenden till ökad självständighet.
Anställningsvillkor
Vikariat fr.o.m. augusti 2017 (tjänstledighet vid studier) och fr.o.m. oktober 2017 (föräldraledighet). Med möjlighet till fast anställning inom företaget då vi planerar att starta ny verksamhet söder om söder 2018. Vi söker även timanställda till hösten.
Som omsorgspedagog arbetar du dag, kväll och sovande jour (5 pass/mån). Vardagar och
var tredje helg. Att arbeta oregelbunden arbetstid passar din livssituation. Veckoarbetstiden
är 33,67 h för heltidstjänst (arbetstiden är reducerad med hänsyn till helgarbete och sovande jour). Kommunals kollektivavtal (E).
Om oss
Cedervillan är ett LSS-boende för unga vuxna som har högfungerande autism och neuropsykiatriska- eller psykiatriska tilläggsdiagnoser. Gruppboendet ligger på Norrmalm. Vi
har plats för sex boenden. Vår personalgrupp består av sex omsorgspedagoger och en enhetschef.
Kontaktuppgifter
Torsgränd 31, 113 61 Stockholm. 08-612 22 20. Läs mer om oss på www.cedervillan.se.
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Skicka din ansökan via e-post: ulrika.ekmar@cedervillan.se. Frågor besvaras via e-post.
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