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Pædagog søges til bostedet Birkholm. 
Vil du være med til at skabe en meningsfuld hverdag for vores 10 beboere, som alle har fysiske/psykiske 
udviklingsforstyrrelser? Og har du lyst til at arbejde med omsorgs- og plejeopgaver? 
Så er du måske vores nye kollega. 
 
Vi er et team på 17 medarbejdere, bestående af pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og 
sundhedsassistenter og sygeplejerske, der leverer pædagogisk støtte, omsorg og pleje til Birkholms 10 
beboere. 
 
Vores opgave er at støtte beboerne i en struktureret hverdag med dag- og beskæftigelsestilbud ude af 
huset. Dette kræver tydelig kommunikation, ro, tålmodighed og gode kompetencer inden for relations 
arbejde.  
 
Vores samarbejde med beboerne tager udgangspunkt i Birkholms etiske værdigrundlag, hvor vi har fokus 
på beboernes selv- og medbestemmelse, udvikling og livskvalitet. Marte Meo metoden er vores centrale 
faglige tilgang. Du vil blive oplært i denne, hvis du ikke kender den i forvejen. 
 
På Birkholm har vi et stort fokus på teamsamarbejde og et godt arbejdsmiljø, med et løbende fokus på 
faglighed, trivsel og nærværende ledelse.  
 
Din profil 
Du er uddannet pædagog. 
Du kan se dig selv tage ansvar for og indgå i udførelsen af omsorgs- og plejeopgaver. 
Derudover lægger vi vægt på, at du:  

• Ønsker at arbejde med voksne borgere med psykisk/fysisk udviklingsforstyrrelse. 
• Kan arbejde i hverdage, aftener og weekender. 
• Kan arbejde struktureret med mål. 

 
Ansættelsesforhold 
Vi arbejder i faste, fire-ugers rul. Der arbejdes i dag- og aftenvagter af ca. 8 timers varighed, og fast hver 
anden weekend. 

Løn-indplacering vil ske efter gældende overenskomst og principper for ny løn. 

Stillingen er ledig fra d. 1.1.2023. Vi afholder første samtalerunde i uge 45. 

Hvis du vil vide mere 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Lene Kristensen på telefon: 
56168622 eller mail: lek@birkholm.org imellem kl. 9-14 på hverdage. I uge 43 har Lene ferie og du bedes i 
denne uge derfor kontakte forstander Ida Hammen på mail: iha@birkholm.org eller på telefon 56168650. 
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