
SOCIAL- OG  
SUNDHEDS 
ASSISTENT 

ER DU UDDANNET SOCIAL- OG 
SUNDHEDSASSISTENT OG 
ELSKER DU AT GØRE DIG UMAGE 
MED DINE MEDMENNESKER? 
...SÅ HAR VI JOBBET TIL DIG! 

Vi søger en dygtig og erfaren social- og sundheds-
assistent med hjertet på rette sted, til vores botilbud, 
der er naturskønt beliggende på Tipsvænget i 
Svendborgs udkant. Vi er en progressiv, væredygtig 
og ressourcestærk organisation med flere tilbud for 
unge og voksne med autisme, og vi tror på, at mere 
altid er muligt. 

HVEM ER DU? 
Du er positiv, tålmodig og ikke mindst fagligt stærk 
og har mod på at være med til at styrke vores 
sundhedsfaglige profil og indsats. 

Du skal have pædagogiske kompetencer, da stillingen 
også indeholder pædagogisk arbejde omkring de 
unge/voksne mennesker. Har du erfaring indenfor 
autismeområdet er det selvfølgelig et plus. 

Du skal kunne indgå aktivt og positivt i det samarbejde, 
som er afgørende for det gode pædagogiske miljø, vi 
har i botilbuddet. Du kan arbejde selvstændigt og 
udviklende - Både i praksis og omkring egen rolle. 
Og så har du overblik.

Du er vant til at håndtere medicin; både dosere og 
dokumentere, og du er en haj til FMK. Du har erfaring 
med at yde professionel omsorg og pleje samt vejlede 
og motivere mennesker til at klare hverdagen bedst 
muligt. 

Vi forestiller os, at du er helt tryg i at vejlede og undervise 
dine kollegaer og du holder dig løbende ajour med 

udviklingen inden for dit fagområde og ved, hvilke regler og 
retningslinjer, der er gældende.

HVEM ER VI? 
Du vil møde professionelle, initiativrige kollegaer, der elsker 
det, de laver, og brænder for de mennesker, det hele handler 
om. De unge/voksne 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 på 30 timer, med skiftende arbejdstider – dag, 
aften- og enkelte sovevagter samt vagter hver 3. weekend 
- i et 6 ugers rul. 

Som ansat i Fonden Skovhaven bliver du del af en arbejdsplads, 
hvor mod, initiativ og medledelse er faste elementer i 
kollegaskabet. Vi er en sociokratisk organisation i en flad 
struktur, hvor alle har en del af ledelsesansvaret.

LYDER DET SOM NOGET, DU VIL VÆRE DEL AF?
SEND DIN ANSØGNING NU!

Vi ønsker at ansætte dig pr. den 1. maj 2023 

Hvis du vil vide mere, så deltag i vores INFO-aften 
den 13. marts kl. 16.00 på Jessens Mole 11 (Cafe Væredygtig). 

Her vil vi fortælle om Fonden Skovhaven samt selve stillingen, 
og der vil være mulighed for spørgsmål. Det er også muligt 
at kontakte Jonas Toräng på tlf. 5121-0627 (onsdage kl. 12-13). 

Send din ansøgning + relevante bilag senest den 15. marts 
kl. 12 - til Jonas Toräng på jt@skovhaven-fyn.dk 

Samtaler afholdes mandag den 20. marts i tidsrummet kl. 9–14

Vi søger en dygtig kollega til 
Sydfyns bedste botilbud!
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