Stillingsannonce
Hjortholm Kostskole søger 2 socialpædagoger
”Visionen for Hjortholm Kostskole udspringer af en drøm om at skabe den bedste behandlingsinstitution i
Danmark”. Kan du se dig selv omsætte vision til praksis, så er det måske dig vi søger…
Hjortholm Kostskole er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 6-18 år. Vi er placeret ved
Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse i fantastiske og naturskønne omgivelser, med højt til loftet og hvor
kun fantasien sætter grænser for den pædagogiske indsats. Vi har pt. 35 både udfordrende, udfordrede og
mest af alt skønne børn og unge fordelt på tre bo grupper, en unge afdeling. Vi har ligeledes egen intern
skole.
Selvom alle vores børn og unge har hver deres udfordringer, så tager vi på Hjortholm Kostskole
udgangspunkt i, at alle elever gør deres bedste og at alle kan lære. Vi ved at al læring sker igennem i
relationer, og derfor søger vi en uddannet pædagog, som kan bringe sin faglighed i spil i et miljø som skaber
trivsel og læring for alle omkring sig.
Vores pædagogiske tilgang baserer sig på et anerkendende, systemisk menneskesyn, hvor vi igennem en
narrativ og relationel tilgang arbejder med elevernes potentialer. Vi er et helhedstilbud, hvor forskellige
faggrupper arbejder om det samme mål, at skabe de bedste rammer og muligheder for børn og unge på
Hjortholm kostskole.
Vi efterspørger:
-

En nærværende pædagog som får energi af de små og store oplevelser med de unge.
En vedholdende voksen som ikke giver op, heller ikke når det er svært.
En aktiv person, som kan lide at igangsætte forskellige aktiviteter med de unge.
En medspiller som tør at sætte sin faglighed i spil i en personalegruppe.
En kollega som skaber god energi (gerne med humor ) i personalegruppen.

Vi tilbyder:
-

En engageret og mangfoldig personalegruppe med fokus på faglighed.
Stor indflydelse på vores hverdag.
Fantastiske fysiske rammer, et godt sted at være, et godt sted at lære.
Teammøder, Intern uddannelse og supervision.
En række faste traditioner, såsom skiture, sommerkolonier, samt diverse sportsarrangementer.

Stillingen indeholder skiftende arbejdstider samt weekendarbejde hver anden weekend. Der må påregnes
arbejde på søn- og helligdage.
Løn og ansættelsesvilkår iht. Gældende overenskomst med SL.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingsleder Daniel Anshøj på tlf. 30100703 eller afdelingsleder
Michella Rasmussen på telefonnummer 30100705
Ansøgningen stiles til forstander Morten Ravn og fremsendes elektronisk til fuldmægtig Birthe Koziel
biko@gentofte.dk, så den er fremme senest mandag den mandag den 23 september klokken 12.00
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 39.

