Boendestödspedagog till socialpsykiatrin
Inom socialpsykiatrin i Melleruds kommun finns det tre verksamheter; trygghetsboende,
boendestöd och Lotsens dagverksamhet. Vi söker en boendestödspedagog till boendestödet och
Lotsens dagverksamhet. Boendestödet sker i den enskildes hem utifrån individuella insatser.
Lotsens dagverksamhet är en öppen verksamhet och träffpunkt för personer med psykisk
ohälsa.
Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag kommer innebära att stödja och hjälpa utifrån den enskildes behov och önskemål
så att den enskilde kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta innebär att ge stöttning i
vardagslivet, både praktiskt och socialt. Tillsammans med varje brukare arbetar vi mot deras
individuellt uppsatta mål, utifrån gällande genomförandeplan och IBIC (individens behov i
centrum).
I arbetet ingår social dokumentation, uppdatera rutiner enligt gemensamma beslut samt
upprättande av genomförandeplan. Det ingår också att handleda studenter som går
yrkeshögskoleutbildning samt att ansvara för att metoder prövas i verksamheten i samverkan
med socialpedagog.
Kvalifikationer
Din utbildning skall vara en eftergymnasial utbildning om antingen 200 yrkeshögskolepoäng
inom området socialpsykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för
tjänsten, alternativ 60 högskolepoäng inom området socialpsykiatri eller övrig utbildning som
arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
För att lyckas i uppdraget krävs det att du är trygg och stabil. Du tar initiativ, sätter igång
aktiviteter och uppnår resultat. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt
sätt. I ditt arbetssätt är du flexibel utifrån brukares behov och du har god förståelse för hur
människor tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att
förmedla budskap till mottagaren. Vi förutsätter att du är professionell och respektfull i ditt
bemötande och har en god samarbetsförmåga. Körkort samt god erfarenhet av dokumentation
och journalföring är ett krav. Erfarenhet av arbete med missbruk och samsjuklighet är
meriterande samt erfarenhet av att implementera metoder. Stor vikt kommer att läggas vid
personlig lämplighet.
Övrigt
Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg. 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. Tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att
tillämpas.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev via e-post till ansokan.sn2@mellerud.se
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