Melleruds kommun söker boendestödspedagog
Melleruds kommun med cirka 9000 invånare ligger naturskönt i Dalsland med närhet till såväl
vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt
föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell och kommunal service. Sektor Stöd och service
arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få en så bra vardag som möjligt och de
insatser vi utför regleras av både SoL- och LSS-beslut. Vi söker nu en boendestödspedagog till
Socialpsykiatrin inom Melleruds kommun. Socialpsykiatrin består av tre delar - boendestöd,
trygghetsboende och en dagverksamhet.
Arbetsuppgifter
En boendestödspedagog ska ha ett förhållningsätt och bemötande som ger individuellt
anpassat stöd i den dagliga livsföringen, vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes
psykiska och sociala behov och på så sätt minska individens funktionsnedsättning i förhållande
till miljö/hinder/bemötande. Ha förmågan att kunna ta olika perspektiv både individuellt och i
grupp.
Du som boendestödspedagog har tillsammans med arbetsgruppen ett ansvar att ge stöd och
service i nära arbete med brukaren och tydliggöra vardagen för brukaren. Du ska vara
förtrogen med riktlinjer och verksamhetsmål och kunna tydliggöra dem för brukare,
närstående och samverkanspartner. Utveckla och reflektera över det dagliga arbetet. Vara
kontaktpersonal enligt gällande rutiner, upprätta genomförandeplaner, föra social- och HSL
dokumentation enligt gällande rutiner. Ansvara för att metoder prövas i verksamheten på
uppdrag av socialpedagog och/eller chef. Som boendestödpedagog ska du vara en förebild och
vägleda boendestödjarna. Du ska kunna inta en reflekterande roll och ta olika perspektiv. Du
ska som boendestödpedagog ha introduktion av nyanställda samt handleda elever.
Du ska som boendestödspedagog ha förmåga att ge brukare och andra ett respektfullt och
professionellt bemötande. Ansvara för ett gott medarbetarskap och dela med dig av din
kunskap, erfarenhet och information.
Kvalifikationer
Din utbildning skall vara en eftergymnasial utbildning inom området socialpsykiatri. Minst 200
yrkeshögskolepoäng eller minst 60 högskolepoäng, alternativt en kombination däremellan som
motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Kunskap i socialdokumentation, MI, ESL samt
erfarenhet av arbete med missbruk och samsjuklighet är meriterande. Körkort krävs. Stor vikt
kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och är förlagd på schemalagd tid med både, dag/kväll/helg
samt jourtjänstgöring. Vi använder oss av årsarbetstid vilket innebär att schemat, i första
hand, utgår från verksamhetens behov men även att du kan vara med och påverka ditt
schema. Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev via e-post till
ansokan.sn3@mellerud.se.
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