
VI SØGER EN   
SUNDHEDSFAGLIG  

MEDARBEJDER MED  
PÆDAGOGISK ERFARING TIL   
SYDFYNS BEDSTE BOTILBUD

WWW.SKOVHAVEN-FYN.DKFonden Skovhaven - Tipsvænget 1 & Jessens Mole 11  - 5700 Svendborg

ER DU UDDANNET SOSU-ASSISTENT ELLER 
SYGEPLEJERSKE - OG ELSKER DU AT GØRE DIG 

UMAGE MED DINE MEDMENNESKER? 
...SÅ HAR VI JOBBET TIL DIG!

Vi søger en dygtig og erfaren medarbejder 
med empatien og hjertet på rette sted, til 
vores botilbud, der er naturskønt beliggende 
på Tipsvænget i Svendborgs udkant. 

Vi er et progressivt, grønt og ressourcestærkt bo- og be-
skæftigelsestilbud for unge og voksne med autisme og 
andre særlige behov, og vi tror på, at mere altid er muligt.
 
HVEM ER DU? 
Du har autorisation og erfaring med at tilgå FMK, og du 
tager selvstændigt ansvar for, at dit arbejde udøves fagligt 
forsvarligt. Du holder dig ajour med udviklingen inden for 
dit fagområde og følger de gældende regler og retnings- 
linjer.
 
Du er fagligt stærk, og altid interesseret i at opkvalificere 
dig - og så er empati og varme en grundpille i din person-
lighed. Du skal have pædagogiske kompetencer og erfa-
ring, da hovedparten af stillingen vil blive pædagogisk  
arbejde omkring vores beboere.

Har du erfaring indenfor autismeområdet er det selvfølge-
lig et plus. Du skal kunne indgå aktivt og positivt i det sam-
arbejde, som er afgørende for det gode pædagogiske miljø, 
vi har i botilbuddet.

Da vi i det daglige er meget selvstændige i opgaveløsnin-
gen, er det vigtigt, at du også har lyst og mod på at løfte de 
ansvarsopgaver, som i øvrigt knytter sig til arbejdet i vores 
botilbud, i tæt samarbejde med dine kollegaer.

HVEM ER VI? 
Du vil møde professionelle, initiativrige kollegaer, der elsker 
det, de laver, og brænder for de mennesker, det hele handler 
om. Borgeren er i fokus, og din erfaring, dine idéer og dine 
kvalificerede input er derfor noget, vi lægger stor vægt på. 

Vi tilbyder et skønt arbejdsmiljø med masser af individuel
 frihed, opbakning og ressourcer til dine gode initiativer. 
 
Stillingen er efter gældende overenskomst - og på 30 timer, 
med skiftende arbejdstider - primært aftenvagter - i et 6 ugers 
rul. Du skal påregne weekendevagt hver 3. weekend 

LYDER DET SOM NOGET, DU VIL VÆRE DEL AF?
Ring til Socialkoordinator Helle Præstekjær på tlf 25367437,  
hvis du vil vide mere. 

Vi ønsker at ansætte  pr. 1. august 2021 - så skriv til os nu! 

Send din ansøgning senest den 25. juni kl.12.00 til Helle på
hsp@skovhaven-fyn.dk mrk. ”MEDARBEJDER TIL BOTILBUD”. 

Samtaler forventes afholdt mandag den 28. og tirsdag den  
29. juni.

NYSGERRIG PÅ MERE? 
LÆS MEGET MERE OM OS PÅ WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK


