Dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere søges til Botilbuddet Åkandehuset

Har du hjertet med dig på arbejde, og brænder du for at skabe gode med beboerne – hver dag, så er det dig
vi søger!
Det private botilbud Åkandehuset i Højby søger medarbejder på fuld tid og til vikar arbejde.
Vi er et botilbud med plads til 10 voksne mennesker med komplicerede problemstillinger.
Vores beboere har brug for både fysisk og psykisk støtte i dagligdagen.
Beboerne har en del erfaring inden for psykiatrien og flere har retslige foranstaltninger.
Vores vigtigste mission er at skabe så behagelig en hverdag for beboerne som muligt.
Vi søger dig som:
•

Har kendskab til målgruppen, eller brænder for at få det.

•

Har lysten til at arbejde med borgerne og have et menneskesyn, der sætter borgerens ønsker i centrum

•

Har lyst til at tilegne dig viden om og arbejde efter stedets faglige tilgang (Åben Dialog).

•

Er imødekommende og anerkendende i din omgangstone.

•

Fremtræder positiv og med stor rummelighed for alles forskelligheder.

•

Udviser engagement, fleksibilitet og selvstændighed.

•

Er ”moden” ift. at træffe beslutninger og sætte grænser.

•

Du skal kunne rumme at være i processer, der ikke strakt fører til et mål

•

Du skal ønske at arbejde med et højt service niveau

•

Har humor, selvironi og en positiv indstilling.

•

Er bevidst om din kommunikation og god til at lytte ind til- og spørge til behovet bag den til tider
psykotiske tankegang.

•

Er dygtig til at kommunikere, tydelig og autentisk samt konfliktnedtrappende.

•

Arbejder bevidst med relationer og kan ”bære relationen” i en Jeg støttende omsorg.

•

Forstår betydningen af egen adfærd og omgivelsernes påvirkning for den enkelte beboer.

•

Vil være med til at udvikle Åkandehuset og deltage aktivt i processer, så vi i fællesskab kan løfte
opgaverne på et højt niveau, til glæde for beboerne.

•

Vil bidrage aktivt til at fastholde det gode arbejdsmiljø.

•

Har erfaring med at dokumentere dit arbejde, dagligt og systematisk (Vi benytter Danjournal).

•

Er indstillet på skiftende arbejdstider. Døgnvagter er muligt.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads hvor:

ü Vores udgangspunkt er beboerne, deres livshistorier og trivsel.
ü Vi arbejder med Åben Dialog, medinddragelse og åbenhed.
ü Vi følger beboernes initiativ og hvor vi, hver dag, forsøger og øver os i at være den bedste rejseguide
på beboernes "rejse fra jorden til månen".
ü Værdier som respekt, nærvær, ordentlighed, tillid, ansvarlighed og loyalitet sættes højt.
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ü Du har stor medindflydelse på hverdagen og kulturen i huset, hvor der tages højde for dine ønsker
og behov i relations arbejdet.
ü Der er højt til loftet og kort fra ide til handling.
ü Du kan gøre en forskel samt udvikle din faglighed og selvstændighed.
ü Kollegaerne er engagerede og bidrager fagligt og personligt.
ü Vi har det sjovt og uhøjtideligt med hinanden i personalegruppen.
ü Du arbejder i et tværfagligt team uden hierarki.
ü Vi har en god normering.
ü Der er konkurrencedygtig løn og pension.
ü Der er stor mulighed for indflydelse på egen arbejdstid.
ü Der er sundhedsforsikring til fastansatte og timelønsansatte på fuld tid.
ü Der er kontinuerligt supervision, faglig refleksion og personalmøder.
Vil du vide mere: Kontakt leder Nina Sandhøj på tlf.: 20491562 eller skriv en mail på ns@aakandehuset.dk
Ansøgningen sendes til: ns@aakandehuset.dk
Ansøgningsfrist: Vi kalder løbende til samtale

