
 

 

Er du vores nye pædagogiske medarbejder? 
 
 
Er du imødekommende, nysgerrig, ansvarsbevidst og troværdig? Og har du lyst til at gøre 
en forskel for unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse (ASF)? 
 
Lige nu søger vi 2 pædagogiske medarbejdere til vores botræningssted, som ligger roligt 
og naturskønt i Fly ved Skive. Hos os bor pt. 5 unge og voksne med ASF. 

 
 
Det søger vi: 
På helt kort og lidt længere sigt, søger vi 2 pædagogiske medarbejdere: 
 

• Med start hurtigst muligt:  
32 timer/uge (mulighed for flere) i skiftende vagter (dag-, aften- og weekend) 

• Med start den 15. juni 2021:  
32 timer/uge (mulighed for flere) i skiftende vagter (dag-, aften- og weekend) 

 
Begge stillinger lønnes efter gældende lokal overenskomst. 

 
 
Det får du hos os: 
I begge stillinger kommer du til at gøre en forskel for vores beboere, deres familier og 
pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere. 
 
Du gør en forskel, fordi du er med til skabe det trygge og forudsigelige miljø, som vores 
unge og voksne med ASF har brug for. Du lykkes med det, fordi du er imødekommende, 
nysgerrig og troværdig – og fordi du kan fokusere på de små succeser i længere, 
pædagogiske forløb. 
 
Ud over nærheden til beboerne, får du et rummeligt, udviklende og fleksibelt samarbejde 
med de bedste kolleger, som sætter stor pris på hinanden, både menneskeligt og fagligt.  
 
 
Det kommer du med: 
Først og fremmest skal din interesse for at arbejde med mennesker med særlige behov 
være stor. 
 
Særligt skal du have viden om, forståelse for og gerne erfaring med at arbejde med unge 
og voksne med ASF. Det kræver empati og tålmodighed, og stiller krav til både din 
personlighed og dine kompetencer – fx din evne til at arbejde målrettet og struktureret. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Du er uddannet pædagog, ergoterapeut, SSA eller lærer. Eller du har en tilsvarende og 
relevant uddannelse. 
 
Har du særlige erfaringer/interesser, som kan bringes i spil, vil det være et plus, men det 
er absolut ikke noget krav, at du fx kan håndtere en guitar eller undervise i yoga.  
 
Til gengæld er det vigtigt, at du kan udtrykke dig klart, målrettet og struktureret på skrift 
ifm. dokumentation og vidensdeling.  
 
 
Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til jobbet eller vores botræningstilbud, før du søger? Så er du 
velkommen til at kontakte leder Charlotte Sehested på mobil 51 23 85 30.  
 
 
Sådan søger du 
Vi afholder samtaler allerede onsdag den 24. februar 2021, så send din ansøgning til os 
på job@lovnsbjergvang.dk - hurtigst muligt og senest den 21. februar 2021.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 
 
 
Om os 
Den Selvejende Institution Lovnsbjergvang er et privat botræningssted for 6 beboere med 
en autismespektrumforstyrrelse.  
 
Lovnsbjergvang ligger naturskønt og roligt i Fly ved Skive og sætter overskuelige og 
trygge rammer om et ophold for unge/voksne i alderen 14-35 år, som får afklaret deres 
fremtidige bolig- og støttebehov gennem et struktureret trænings- og vurderingsforløb.  
 
På Lovnsbjergvang er der plads til at udvikle sig, og der er altid er fokus på ‘hele 
mennesket’ – ikke kun autismespektrumforstyrrelsen. 
 
Ud over botrænings-/botilbuddet for de 6 unge/voksne, yder Lovnsbjergvang bostøtte til 8 
beboere i egen bolig og tilbyder også 6 pladser med aktivitets- og samværstilbud. 
 
Læs mere på www.lovnsbjergvang.dk 
 


