Melleruds kommun söker stödassistent
Melleruds kommun med cirka 9300 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.
Arbetsuppgifter
Nu söker vi stödassistent till gruppboende, en person som kommer ha ansvar att ge stöd och
service i nära arbete med brukaren. Vara väl förtrogen med riktlinjer och de verksamhetsmål
som finns, samt kunna tydliggöra dem för brukare, närstående och samverkanspartner.
I verksamheten är stödassistenten kontaktpersonal utifrån gällande rutiner, utveckla och
reflektera över det dagliga arbetet. Söka ny kunskap inom funktionshinderområdet, upprätthålla
genomförandeplaner, föra social- och HSL-dokumentation enligt gällande rutiner.
Stödassistenten ska ha ett förhållningssätt och bemötande som ger individuellt anpassat
stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes
psykiska och sociala behov, på så sätt minska individens funktionsnedsättning i förhållande
till miljö/hinder/bemötande.
Stödassistenten ansvarar för att ge stöd och service i nära arbete med brukaren. Vara väl
förtrogen med riktlinjer och de verksamhetsmål som finns, samt kunna tydliggöra dem för
brukare, närstående och samverkanspartner. I verksamheten är stödassistenten
kontaktpersonal utifrån gällande rutiner. Är med och utvecklar och reflekterar över det dagliga
arbetet. Söker ny kunskap inom funktionshinderområdet, upprättar genomförandeplaner, för
social- och HSL-dokumentation enligt gällande rutiner.
Kompetens och erfarenhet
Vård och omsorgsprogrammet, inriktning funktionshinder, barn- och fritids programmet med
inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete eller annan jämförbar utbildning som
arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kunskap inom autism, down syndrom, teckenspråk,
relationsskapande och tydliggörande pedagogik. Personliga egenskaper såsom ett sympatiskt
och pedagogiskt förhållningssätt, god samarbetsförmåga, förmåga att ta eget ansvar och att
arbeta självständigt. God datavana, social dokumentation och körkort är meriterande. Vi
tillämpar årsarbetstid. Meriterande är diplom från vård- och omsorgscollege. Körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan via e-post till ansokan.sn3@mellerud.se
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Anställningsform
Anställningens omfattning
Lön
Kontakt
Publicerat
Sista ansökningsdag

Tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse.
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