To socialrådgivere/socialformidlere til Elleslettegård
Er du en dygtig, struktureret og kvalitetsbevidst socialrådgiver eller socialformidler, som
brænder for at arbejde med unge med særlige behov? Så har vi måske jobbet til dig.
Elleslettegård er et selvejende dag- og døgntilbud beliggende i naturskønne omgivelser i
Vedbæk. Vores primære målgruppe er borgere i alderen 16-30 år med kognitive og
socialkognitive vanskeligheder. § 107 botilbuddet er en integreret del af Elleslettegårds
samlede tilbud, der ligeledes omfatter STU, § 103, erhvervsafklaring og ressourceforløb. Der
bor for tiden 30 unge mennesker i botilbuddet.
På stedet har vi en række værkstedstilbud, som fungerer som små socialøkonomiske
virksomheder, hvor de unge arbejder som et led i deres uddannelse – bl.a. en blomsterbutik
og et ridecenter. Der går for tiden 20 elever på vores STU og 25 er ansat i beskyttet
beskæftigelse.

Kerneopgaver
Som vores kommende socialrådgiver bliver din kerneopgave at sikre, at der kontinuerligt
arbejdes på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores elever, beboere og
beskyttede medarbejdere ud fra deres individuelle behov, planer og niveau.
Herunder at:

• Koordinere den tværfaglige indsats internt i organisationen gennem møder med
pædagoger, værkstedspersonale og skolelærerer.

• Indkalde til, og deltage i, møder med forældre og elever samt eksterne

samarbejdspartnere fx sagsbehandlere, UU-vejledere og praktiksteder.

• Sikre et højt skriftligt niveau i vores dokumentationspraksis.
• Støtte op om og give faglig sparring på det skriftlige arbejde hos værkstedspersonalet, fx
når der skal udarbejdes individuelle uddannelsesplaner og skrives status på eleverne.

• Finde praktikpladser i det omkringliggende samfund og følge op på praktikforløb gennem
møder i virksomhederne.

• Hjælpe elever og beboere med at få overblik over deres økonomi og støtte dem i at
håndtere kontakt til fx banken, SKAT og andre instanser.

Din profil:
Vores metodiske tilgang er præget af et grundlæggende ressourcefokuseret menneskesyn.
Vi tror på, at alle elever, beboere og beskyttede medarbejdere rummer unikke ressourcer og
kompetencer, og at disse kommer til syne, når der opstilles de rigtige rammer. Som
socialrådgiver hos os, er det derfor altafgørende, at du har en anerkendende, rummelig og
nysgerrig tilgang til arbejdet. Og ikke mindst, at du har lyst til at lære alle de unge på stedet
godt at kende.
Derudover vil det være en fordel, hvis du:

• Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
• Er fagligt velfunderet, kan se muligheder frem for begrænsninger og er i stand til at sikre
et højt fagligt reﬂeksionsniveau på dit område.

• Kan arbejde selvstændigt og systematisk og kommunikerer klart og tydeligt både i tale og
på skrift.

• Er udadvendt og energisk og kan lide at være i kontakt med mange mennesker i løbet af
din arbejdsdag - både indenfor og udenfor organisationen.

• Er en holdspiller, som kan se værdien i tæt sparring med dine kollegaer og har lyst til at
bidrage positivt til samarbejdet.

• Har kendskab til EG Sensum Bosted-systemet samt UnoUng.
Til gengæld tilbyder vi:
•

En spændende stilling i en organisation i stor udvikling.

•

En plads i et nyt socialrådgiver-team med stor mulighed for at påvirke egne arbejdsog ansvarsområder, og hvor du selv kan være med til at forme best practice på dit
område.

•

En arbejdsplads med højt til loftet, mange grin og hjælpsomme og dygtige kollegaer.

•

Mulighed for relevante og kompetenceopbyggende kurser og uddannelse.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse d.1. februar 2018.
Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og kvalifikationer.
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Morten Ravn
på tlf.: 23 42 34 41.
Ansøgningsfrist: d.17. december 2017 kl. 12.00. Hvis vi gerne vil se dig til en samtale, vil du
få besked samme dag inden kl.16.
Samtaler forventes afholdt d. 19. og 20. december.

Ansøgningen sendes til: kontakt@elleslettegaard.dk
Vi glæder os til at høre fra dig!

