
Bostøtte.nu
              tryghed    fleksibilitet    nærvær
      
  Meget mere end Bostøtte

Stor fleksibilitet i arbejdstid
Du får faglig og personlig sparring
Engagerede og professionelle kollegaer 
Supervision efter behov
Høj selvstændighed 
En nærværende ledelse
Mulighed for fagspecifik opkvalificering
Mulighed for at præge en virksomhed i rivende udvikling
Hos os er der ikke langt fra idé til handling
Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med fokus på
anerkendelse og ressourcer

Stor frihed og indflydelse

Antal stillinger: 
3 stillinger

Arbejdstid: Varierer imellem
dag, aften og weekend. 
Efter ønsker og behov

Samtaler: Løbende

Opstart: Snarest muligt

Arbejdssted: Østjylland

Kontakt: 
Susanne Kirkegaard
Tlf.: 2851 2120 
Mail: Susanne@bosted.dk

Hjemmeside:
Bostøtte.nu

Ansøg via:
kontakt@bosted.dk

 

Har du timer til overs til minimum én dag om måneden?

Bostøtte.nu søger timelønnede vikarer.

Derfor skal du sætte dine kompetencer i spil hos os

Bostøtte.nu er en privat
viksomhed, som arbejder
med unge og voksne borgere
med behov for fysisk, psykisk
og/eller social støtte. 

Om os

Arbejdsopgaverne består primært i at få borgers hverdag til at fungere
med alt hvad det indebærer, herunder indkøb · madlavning · ADL-træning
oplevelsesture · computerspil · is i haven ·  you name it ☺ 

Så kom og vær med 

Du bliver en del af et stærkt team, der brænder for at arbejde med sårbare
unge og voksne. Vi har et anerkendende kollegialt fællesskab, godt humør,
og vi har højt til loftet.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susanne Kirkegaard på
telefonnr.: 2851 2120 eller via mail til Susanne@bosted.dk

Vi glæder os til at høre fra dig

Vi håber, du er en af dem. 

Vi søger medarbejdere, der

Har en socialfaglig uddannelse
Har kendskab til mennesker med psykiske lidelser
Kan arbejde alene og tør at tage selvstændige beslutninger
Er positive, anerkendende og ressourcefokuserede
Er nysgerrige og reflekterende
Bidrager til et godt miljø

 

Som vikar i Bostøtte.nu kommer du til at arbejde med unge og voksne
borgere, som har brug for fysisk, psykisk og social støtte i eget hjem. 

·
 

Læs meget mere om os 
på bostøtte.nu

Antal stillinger: 3

Hos os er der ikke langt 
fra idé til handling

·
 Socialfaglige vikarer

https://www.linkedin.com/in/bost%C3%B8tte/
mailto:susanne@bosted.dk
http://xn--bosttte-t1a.nu/
mailto:susanne@bosted.dk
https://xn--bosttte-t1a.nu/

