Askov Huse opholdssted
Er du pædagog der brænder for at arbejde med udsatte unge?
Vi er et ny opstartet Botilbud under Behandlingsstederne Søbæk. I denne forbindelse skal vi bruge nogle
dygtige og engagerede pædagoger, som har erfaring med vores målgruppe. Vigtigst af alt er, at du hviler
godt i dig selv og din faglighed, at du er rummelig og udstråler en ro de unge kan læne sig op af. Desuden
skal du kunne arbejde miljøterapeutisk ved at skabe struktur i de unges hverdag omkring tid, sted og
opgaver. Vi har et ønske om at inddrage naturen, dyr og nyttehave i så høj grad som muligt i
behandlingsarbejdet med de udsatte unge, så en interesse i dette er også velanset.
Vores hyggelige opholdssted ligger placeret ved Mørkøv. Vi har plads til 7 unge jfr. Lov om social service §
66,5 samt § 76,3 i alderen 12 - 17 år medmulighed for efter at fortsætte opholdet ud over det 18. år på
efterværn efter serviceloven § 76.
Vores målgruppe er unge, der har problematikker som følge af omsorgssvigt samt autismespektrum- og
tilknytningsforstyrrelser, som kan medføre, at de har behov for at udvikles i et mindre miljø, der tilbyder
fysiske ramme og indbyder til aktiviteter som kræver plads, albuerum og højt til loftet, og som kan skabe de
miljømæssige forandringer, der skaber udvikling.
Omsorg, er grundlaget for alle vores handlinger
Vi bor på et mindre landsted, som ligger godt placeret på Vestsjælland, og her er vi i færd med at skabe
rammerne for et “ungdomshus” omgivet af marker og skov.
Vores primære opgave er at skabe tryghed og yde omsorg for vores målgruppe. Vi arbejder ud fra en
mentaliseringsbaseret og kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Vores mål er skabe en tryg og forudsigelig
hverdag, hvor nærvær er helt centralt.
Dette indebærer at vi som voksne er nærværende, autentiske, mentaliserende, tålmodige, vedholdende,
rummelige og rolige i vores tilgang til vores unge.
Hvem er målgruppen?
På Askov Huse rummer vi udsatte unge, der er på vej ind i eller allerede er i deres ungdomsliv, og som
derfor øver sig i at navigere mod voksenlivet. De unge er særligt sårbare ift. at tilegne sig de kompetencer,
som skal dannes i teenageårene. Derfor har de unge brug for at modnes i et miljø, der tilbyder trygge,
rummelige samt tydelige strukturerede rammer.
De unge på Askov kan være udfordret i sociale sammenhænge mht. afkodning, de kan opleves emotionelt
ustabile og er unge, som endnu ikke har fundet deres ståsted i livet. Unge som primært er
tilknytningsforstyrrede, og som følge af dette kan være i fare for at udvikle personlighedsforstyrrelser.
Hvem er du?
Faglige kvalifikationer
Du har relevant uddannelse i forhold til målgruppen, du er uddannet pædagog/socialrådgiver eller SSA
gerne med erfaring fra Psykiatri eller lignende steder.

Vi forventer af dig
 Du har lyst til, at drage omsorg og støtte for de unge.
 At du hviler godt i dig selv, har selvindsigt og er villig til at se metalliserende på egen adfærd.
 Du arbejder helhedsorienteret.
 Du kan formulere dig skriftligt og er dygtig til at beskrive og redegøre for indsatsen, arbejde med
pædagogiske udviklingsplaner og statusredegørelser.
 Du er struktureret, stærk kommunikativt samt dygtig til relationsarbejde.
 Du kan tilrettelægge aktiviteter, hvor du inddrager de unge.
 Du har kørekort til bil.
 Du er struktureret og kommunikativ stærk.
Hvem er vi?
Vi er et stærkt team, som vægter samarbejde og forventer et højt kommunikationsniveau, både internt
men også til forældre samt anbringende myndigheder.
Vi arbejder med afsæt i mentaliseringsteori og kognitiv adfærdsterapi (ACT), som også indgår som
supervision, undervisning og daglig sparring.
Vi er interesserede i at bruge naturen og dyr som værktøj i relationsdannelsen og som fælles tredje.
Du får mulighed for at have medindflydelse i forhold til planlægning af aktiviteter, og ture m.v.
Arbejdstider
Du kan indgå i en vagtplan, hvor arbejdstiden ligger dag/eftermiddagen/aften – periodisk nat/weekends
samt helligdage og ferier.
Ansøgningsfrist
25/11-2020
Vi vil foretrække opstart den 1. december eller før. Men vi er naturligvis godt klar over dette kan være
problematisk.
Ansøgningen skal sendes til job@soebaek.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du brug for uddybende svar ift. stillingen.
Kontaktoplysninger til Chef for Bo & Opholds Martin Bresnov
martin@soebaek.dk

