Værkstedsassistent til Elleslettegårds ridecenter søges!
Er heste og livet i et ridecenter din store passion og
brænder du for at gøre en forskel for mennesker med særlige behov?
Vi søger en robust pædagogisk medarbejder, der brænder for det pædagogiske arbejde og kan se sig selv som
aktiv deltager i udførelsen af dagligdagens gøremål i Elleslettegårds ridecenter. Elleslettegård er et selvejende
dag- og døgnuddannelsestilbud beliggende i naturskønne omgivelser i Vedbæk. Vores primære målgruppe er
borgere i alderen 17-30 år med kognitive og socialkognitive vanskeligheder.
Som værkstedsassistent i Elleslettegårds ridecenter arbejder du målrettet på at udvikle og styrke
arbejdsidentiteten og arbejdsevnen hos ridecentrets brugere. Det er essentielt for dit arbejde, at du kan motivere
mennesker. At du er en tydelig rollemodel og ikke mindst, at du anerkender relationens betydning for
menneskers udvikling og trivsel.
Som værkstedsassistent i ridecentret bliver dine hovedopgaver:
• At styrke brugernes grundlæggende praktiske færdigheder fx indenfor staldarbejde og hestepleje
• At støtte brugerne i udvikling af sociale og personlige færdigheder.
• Løbende at dokumentere brugernes faglige, personlige og sociale kompetencer.
• At varetage rideundervisning flere gange om ugen, herunder ligeledes på de ugentlige handicaphold.
• At deltage i statusmøder med eksterne/kommunale samarbejdspartnere.
• At indgå i et tværfagligt samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen.
Vi forventer, at du:
• Kan undervise ved almindelig rideundervisning, hvor kravet min. er LA dressur.
• Kan undervise vores handicap ridehold. (Har du ikke det påkrævede kursus som handicap ridelærer
tilbydes du dette ved ansættelsen).
• Har en relevant pædagogisk uddannelse
• Er fagligt dygtig og har lyst til at omsætte din faglighed til praktisk og pædagogisk arbejde.
• Er en holdspiller, der ønsker at bidrage positivt til samarbejdet med dine kollegaer
• Er et glad og empatisk menneske, med en god portion humor.
• Er indehaver af kørekort.
Vi tilbyder til gengæld:
• Et pædagogisk tilbud i rivende udvikling, hvor kvalitet, innovation og respekt er grundlæggende værdier.
• Mulighed for at være med til at præge retningen for Elleslettegårds ridecenter
• Faglig supervision og mulighed for efteruddannelse
• 24 engagerede, dygtige og skønne kolleger, som glæder sig til at lære dig at kende.
Ansættelsen er på 31 timer ugentligt, på hverdage i tidsrummet 7.30-17.30. Du ansættes i et fast skema. Løn og
ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Tiltrædelse d.1. august 2017 eller snarest derefter. Kontakt for
yderligere information: Områdeleder Ely Moesgaard tlf.: 40310084. Ansøgningsfrist: Onsdag d.21. juni 2017.
Ansøgningssamtale afholdes mandag d. 26. juni 2017.
Ansøgningen sendes til: elleslettegaard@elleslettegaard.dk
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