
Pædagog til Bofællesskabet Ganerbo i Skjern                                                                                   
 

Ganerbo søger pædagog til fast stilling på 32 timer ugentligt.  

Stillingen ønskes besat til 1. september 2021. 

Der skal påregnes skiftende arbejdstider og arbejde hver 3. weekend. 

Ganerbo er tilknyttet Kristelig Handicapforening og er et bofællesskab for 15 yngre mennesker med forskellige psykiske 

funktionsnedsættelser.  

Beboerne er i eksterne arbejdstilbud. 

   

Vi forventer, at du: 

• Kan tilslutte dig Ganerbos værdigrundlag (se hjemmesiden www.ganerbo.dk) og vil arbejde 

aktivt derefter 

• Har fokus på faglighed i understøttelse af beboernes behov, med øget livskvalitet for øje 

• Har lyst til samarbejde med pårørende 

• Er indstillet på at indgå i alle relevante opgaver 

• Kendskab til medicin og dosering vil være en fordel  

• Ønsker at arbejde tværfagligt 

• Har kørekort 

• Har et godt kendskab til IT 

Dine personlige kompetencer vægtes højt, det vil være en fordel at du: 

• Er moden og empatisk 

• Er åben og tydelig i din kommunikation 

• Kan skabe struktur og forudsigelighed 

• Kan reflektere over egen og kollegaers praksis 

• Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver 

• Er aktiv og igangsættende 

• Har humor med i bagagen 

Vi kan tilbyde:  

• En arbejdsplads, hvor det kristne livs- og menneskesyn er grundlæggende og præger 

hverdagen. 

• En hverdag sammen med herlige beboere og kollegaer 

• En udfordrende hverdag med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder. 

• En hverdag med godt samarbejde med pårørende og bestyrelse 

• En hverdag med megen glæde og humor 

På Ganerbo arbejder vi ud fra principperne i KRAP – Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Praksis. 

Alle medarbejdere har taget uddannelse indenfor dette, og det forventes at du vil være indstillet på uddannelse, inden for 

området. 

Løn og ansættelsesvilkår i forhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse vil du blive bedt om en straffeattest. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Birgit Lodahl på tlf. 97361929 eller mail: leder@ganerbo.dk 

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. juli 2021 kl. 12.00 - Ansættelsessamtaler snarest derefter.  

Ansøgning med relevante bilag modtages gerne elektronisk på mailadressen: leder@ganerbo.dk  
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