Melleruds kommun söker två stödpedagoger 100%
På två av våra verksamheter, Magasinsgatans gruppbostad och Karolinens gruppbostad, söker
vi nu en stödpedagog till varje enhet. Verksamheterna bygger på ett pedagogiskt arbetssätt
och lärande med utgångspunkt från varje brukares individuella behov och intresse. När
brukarna bor hos oss ska de tillförsäkras goda levnadsvillkor och delaktighet i samhället samt
få möjlighet att leva som andra. Som personal stöttar vi brukarna i deras liv. Du kommer
arbeta som stödpedagog tillsammans med ett arbetslag. Varje verksamhet har tillgång till en
verksamhetspedagog som ansvarar för den pedagogiska utvecklingen tillsammans med
arbetsgruppen. Verksamheten är organiserad under Stöd och Service och leds av enhetschef.
Arbetsuppgifter
Som stödpedagog har du tillsammans med arbetsgruppen ansvar för att ge stöd och service i
nära arbete med brukaren för att tydliggöra vardagen. Du skall vara förtrogen med riktlinjer
och verksamhetsmål samt utveckla och reflektera över det dagliga arbetet. Du kommer att
vara kontaktpersonal, upprätta genomförandeplaner och föra socialdokumentation enligt
gällande rutiner. Du söker ny kunskap inom funktionshinderområdet och ansvara för att
metoder prövas i verksamheten på uppdrag av verksamhetspedagog. Du kommer att vara en
förebild och vägleda stödassistenter. Som stödpedagog ska du ha ett förhållningssätt och
bemötande som ger individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att
insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov, på så sätt minska
individens funktionsnedsättning i förhållande till miljö/hinder/bemötande. Ha förmågan att
kunna ta olika perspektiv både individuellt och i grupp.
Tjänsten kan komma att föregås med provanställning. Du kommer att arbeta utifrån
schemalagd årsarbetstid med arbetstider på dag, kväll, helg samt jour. Du kommer ha din
placering på Magasinsgatan eller Karolinen men kommer även arbeta i andra verksamheter
inom enhetschefens ansvarområde.
Kvalifikationer
Din utbildning skall vara minst 200 yrkeshögskole-poäng eller minst 60 högskolepoäng med
tydlig inriktning mot funktionshinderområdet. Vi söker dig som är flexibel, är beredd att ta
ansvar och att du kan arbeta självständigt. Kunskap i socialdokumentation, tydliggörande
pedagogik, AKK (alternativ kompletterande kommunikation), teckenspråk, demens och
tidigare erfarenhet från liknande arbete är meriterande för tjänsten. Körkort är ett krav. Stor
vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev. Vi arbetar aktivt med att minska
pappersanvändningen och ser gärna att ansökan görs via e-post till
gunnar.karlsson@mellerud.se. Har du inte tillgång till e-post skickas ansökan till adressen
nedan.
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