Pædagogisk medarbejder til ny natur- og dyrelinje på Elleslettegård
Elleslettegård er et selvejende dag- og døgntilbud beliggende i naturskønne omgivelser i
Vedbæk. Den primære målgruppe er borgere i alderen 16-30 år med kognitive og
socialkognitive vanskeligheder. Vores botilbud har plads til 30 beboere og er en integreret
del af Elleslettegårds samlede tilbud, der ligeledes omfatter STU (Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse), erhvervsafklaring og ressourceforløb.
En vigtig del af livet på Elleslettegård er vores socialøkonomiske virksomheder, hvor de unge
arbejder og dygtiggør sig indenfor en lang række praktiske fag. Vi har bl.a. et ridecenter, en
montageafdeling og en blomsterbutik. En anden stor del er den smukke natur, vi omgiver os
med, og som vi bruger aktivt hver dag - og gerne vil bruge endnu mere. Vi leder derfor efter
den helt rigtige person, som i samarbejde med vores dygtige områdeleder, skal være med til
at starte en ny natur- og dyrelinje op på Elleslettegård.

Din primære opgave vil være at planlægge og igangsætte konkrete aktiviteter forbundet
med natur og dyr og med de unges udvikling og kompetencer for øje. Herunder:
• Dyrkning og pasning af jorden (fx en æbleplantage, nyttehaver m.m.)
• Beskæring af træer og vedligehold af markhegn (naturpleje)
• Pasning af dyr (kaniner, geder m.m.)
• Udarbejde skriftlige vurderinger af elevernes fysiske, psykiske og sociale kompetencer.
• Deltage i statusmøder med eksterne/kommunale samarbejdspartnere.

Vi leder efter en, som:
• Først og fremmest brænder for at arbejde med unge med særlige behov og gerne har en
pædagogisk uddannelse eller erfaring indenfor dette område.

• Har viden indenfor landbrug, dyr og natur, måske gennem en naturfaglig uddannelse, eller
måske blot en stor interesse her i og ikke er bange for at tage fra og lære nyt.
• Ser vores marker og grønne omgivelser som en arena for nye spændende projekter og
faglige udviklingsmuligheder for vores elever og beskyttede medarbejdere.
• Er fysisk robust, trives i solskin, regn og blæst, og som er klar til at gå til hånde på tværs af
linjer og værksteder, når der er brug for det – fx i staldene ved hestene.
• Kan reﬂektere over - og argumentere for - de pædagogiske formål og effekter forbundet
med at dyrke og være i naturen.
• Kan motivere og skabe arbejdsglæde blandt vores elever og beskyttede medarbejdere
gennem tydelig kommunikation, konstruktiv og kærlig feedback og ikke mindst godt humør.
• Gerne har kendskab til vedligehold af landbrugsmaskiner.

Vi tilbyder til gengæld:
• En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet, og hvor du er sammen med mange forskellige
mennesker i din dagligdag.
• En mulighed for at være med til at forme en helt ny linje på Elleslettegård.
• Et tæt kollegialt sammenhold med plads til skøre ideer, nytænkning og godt humør.
• Et kontorlandskab bestående af marker og skov, jord under neglene og ubegrænset
adgang til frisk luft.

Har du lyst til at komme op til en rundvisning for at finde ud af, om Elleslettegård og
stillingen er noget for dig, skal du være meget velkommen. Kontakt da forstander Morten
Ravn på tlf.: 23423441 eller områdeleder Ely Moesgaard på tlf.: 40310084.
Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse d.2. januar 2018 (eller snarest herefter).
Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
Ansøgningsfrist d.22. november 2017.
Ansøgningen sendes til: kontakt@elleslettegaard.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

