
PÆDAGOGISK MEDARBEJDER
HVIS DU ER ET VARMT OG ROBUST  
MENNESKE MED PÆDAGOGISK  
ERFARING OG ET STORT HJERTE 
- SÅ ER DU MÅSKE VORES NYE KOLLEGA!  
Velkommen til Fonden Skovhavens eksterne afdeling - et § 85-tilbud i Svendborg, for unge 
voksne autister, der skal bruge en rampe til at træne socialt samvær og styrkes i deres evne 
og selvtillid til at klare sig på egen hånd, og blive parate til ”det virkelige liv”.
 
Her er samvær og gode oplevelser på tapetet; oplevelser, som DU skaber og faciliterer i 
trygge, pædagogiske rammer, hvor du sikrer, at læringen og de sociale processer styres 
sikkert i land - også dem, der måske er ved at kæntre.  
 

OM DIG 
Du er pædagogisk uddannet. Du er en varm, næstekærlig person med en tryg og god 
udstråling. Du er stærk og glad for at røre dig - og deltager gerne i fysiske aktiviteter og  
fitness, da en del af de unge voksne, vi arbejder for, vil i motionscenter. Du motiverer og 
opmuntrer - og kan sikkert få en pizzagrill til at spille, og du har kørekort; måske endda 
egen bil. 

Måske kan du også slagte en fisk, skifte et punkteret dæk  og bare løfte humøret hos såvel 
de unge, som hos dem, du arbejder sammen med. Du motiveres af at blive klogere på dine 
medmennesker, og du glædes inderligt ved at se dem trives og udfolde sig; velvidende, at 
du har bidraget aktivt.

DU ER DESUDEN 
• Rummelig og fleksibel

• Udstyret med god selvjustits

• En ørn til at planlægge og skabe meningsfulde aktiviteter sammen med og uden dit team

• Kreativt tænkende, og ikke bange for at springe ud i nye opgaver

• God til at bidrage til teamsamarbejde med godt humør og spontanitet

• Skarp i at dokumentere skriftligt og sagligt

• Udadvendt og løsningsorienteret

• Selvstændig og struktureret omkring arbejdsopgaverne

• Loyal med et højt bevidsthedsniveau
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OM OS 
I Fonden Skovhaven får du en attraktiv og spændende arbejdsplads i konstant udvikling og 
med høj faglighed, hvor du har frie hænder i dit arbejde. Vi arbejder med sociokrati, som er 
en organisationsstruktur, hvor en stor del af beslutningskraften og initiativet ligger hos  
medarbejderne, som arbejder tæt sammen indbyrdes.

Vi støtter den enkelte borger i sine mål, og arbejder frit - men på basis af, hvad kommunen 
har bestilt. Du bliver del af vores eksterne afdeling, som består af et hyggeligt team på fem 
faste medarbejdere til 10 borgere.

SKYND DIG AT SØGE! 
Vi tilbyder en 30 timers stilling efter gældende overenskomst - med skiftende arbejdstider i 
tidsrummet 9-21; dog primært eftermiddag/aften, og som udgangspunkt arbejde hver  
3. weekend. 

Vi ønsker at ansætte dig den 1.oktober 2022. Samtaler afholdes den 23. august. 

Send din ansøgning + relevante bilag til koordinator Mai Albrechtsen på ma@skovhaven-fyn.dk 
senest den 18. august kl. 12. Ring til Mai (tlf. 54 58 30 40), hvis du vil høre mere om stillingen. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig!
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