Få masser af frihed

Bostøtte.nu
.
.
tryghed

fleksibilitet

nærvær

Meget mere end Bostøtte

selvstændighed og indflydelse på arbejdsdagen

Betyder frihed, selvstændighed og indflydelse også
meget i dit arbejdsliv? Så sæt dine kompetencer i spil med os.

Hos os er der ikke langt
fra idé til handling

Det betyder nemlig også meget for os. Det gør det, fordi vi ved, at
netop de 3 ting er med til at skabe grundlag for en god arbejdsdag
og et godt arbejdsliv.

Frist: 22. august 2022

Om stillingerne

Antal stillinger:
3 faste stillinger

Vi har 3 faste stillinger, som knytter sig til en enkelt borger, der bor i eget
hjem. Derfor har du rig mulighed for selv at tilrettelægge dagen sammen
med borger.
Borger har brug for støtte til udvikling af basale færdigheder, herunder
ADL-træning samt socialt samvær. Opgaverne kan derfor være indkøb ·
madlavning · oplevelsesture · computerspil · kagebagning · you name it ☺

Arbejdstid: Deltid
2 faste stillingeri i
tidsrummet ca. kl. 16-21.
1 fast stilling i tidsrummet
ca. kl. 07-09 (evt. fleksjob)
Hver anden weekend i
tidsrummet ca. kl. 10-19

Hos os er omsorg og nærvær centrale nøgleord i samværet med borger.

Samtaler: Løbende

Derfor søger vi medarbejdere, der

Opstart: 1. september 2022
eller snarest derefter

Har et positivt og åbensindet livssyn
Tør sætte sig selv i spil
Er nysgerrige, rummelige, betænksomme og reflekterende
Er anerkendende og ressourcefokuserede
Kan arbejde alene og tør at tage selvstændige beslutninger
Bidrager til et godt miljø for både beboere og kollegaer
Har en socialfaglig uddannelse og kørekort B
Derfor skal du sætte dine kompetencer i spil hos os
Du får rig mulighed for at præge dagligdagen i en nyopstartet opgave
Du er med til at opbygge rutiner, samarbejde og en relation fra bunden
Du får opkvalificering inden for relevante områder
Du får engagerede og professionelle kollegaer
Der vil være kontinuerlig sparring og månedlig supervision
Du vil få rig mulighed for at præge en virksomhed i rivende udvikling
Hos os er der ikke langt fra idé til handling, så del gerne dine tanker
Vi har et uformelt arbejdsmiljø med fokus på anerkendelse og ressourcer
Du får en nærværende ledelse, som vil tænke ud af boksen sammen
med dig
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ingi Funch på telefonnr.:
2088 7628 eller via mail på Ingi@bosted.dk
Vi glæder os til at høre fra dig
Antal stillinger: 3

Arbejdssted:
Norddjurs Kommune
Kontakt:
Ingi Funch
Tlf.: 2088 7628
Mail: Ingi@bosted.dk
Ansøg via:
kontakt@bosted.dk
Hjemmeside:
Bostøtte.nu

Om os
Bostøtte.nu er en privat
viksomhed, som arbejder
med unge og voksne
borgere med behov for
fysisk, psykisk og/eller
social støtte.
Læs meget mere om os
på Bostøtte.nu

