LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution søger to pædagoger
til et nyt krisecenter i København
LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution åbner snart dørene for et specialiseret
krisecenter i København for kvinder, der har været udsat for vold.
Der er plads til 20 kvinder og 8 børn på det kommende krisecenter.
Vi søger derfor to pædagoger, der har lyst til at være en del af vores faste korps af
kontaktpersoner, med start fra d. 1. september 2018.
Opgaver
Som pædagog bliver du kontaktperson for nogle af de kvinder, der bor på krisecentret. Du får
ansvar for kontakten til relevante myndigheder, og din vigtigste opgave bliver at støtte og hjælpe
kvinden og evt. medfølgende børn, mens de bor på krisecentret.
Vi søger pædagoger som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

har mod på at arbejde med kvinder i krise.
kan arbejde pædagogisk ud fra LivaRehabs værdigrundlag.
kan tilrettelægge aktiviteter, der tager hensyn til den enkelte kvinde.
kan støtte kvinderne i kontakten til forskellige offentlige myndigheder, herunder deltagelse
i møder.
kan udfærdige udtalelser og underretninger til myndigheder.
kan indgå i udarbejdelse af og opfølgning på udredning og opholdsplan for borgerens
ophold på krisecenteret, samt dokumentation af det konkrete arbejde og resultaterne
heraf.
kan yde praktisk støtte til beboere, som f.eks. ledsagelse til møder, udarbejdelse af
skrivelser og støtte til strukturering og organisering.
kan samarbejde tværfagligt på krisecentret med socialrådgivere, psykolog, psykiater,
ledelse, beskæftigelsesmedarbejdere, frivillige og andre kolleger.
kan arrangere aktiviteter for og med medfølgende børn.
er ekstra opmærksomme på medfølgende børns trivsel.
kan håndtere eventuelle kriser og konflikter.
er rolige og tillidsskabende.
kan bevare overblikket og handlekraften i pressede situationer og konflikter.
er empatiske, strukturerede, fagligt og relationelt reflekterende og har et afklaret forhold
til vold som et ligestillingsproblem.

Vores forventninger til dig
•
•
•

Du er uddannet og erfaren pædagog.
Du har erfaring med at arbejde på et krisecenter, med udsatte kvinder og/eller psykisk
sårbare grupper.
Du har faglig viden og erfaring inden for relationsarbejde, gerne ifm. efteruddannelse.

•
•
•
•

Du har erfaring med tværfagligt samarbejde og kan samarbejde i tværfaglige teams.
Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
Du kan arbejde struktureret og er god til at holde overblik i en travl hverdag.
Du forstår at arbejde respektfuldt og ydmygt med mennesker i krise og har faglig viden
og/eller erfaring på området.

Praktisk information
Som pædagog skal du have aftenvagt én gang om ugen og weekendvagt én gang om måneden.
Derfor indebærer jobbet også, at du kan få vagter, der falder i juledagene, til nytår, samt på
helligdage, hvilket du skal være indforstået med, hvis du vælger at søge stillingen.
LivaRehab indfører røgfri arbejdstid pr. 1. november 2018.
Vi tilbyder
•
•
•
•
•

Et job med ansvar i en mangfoldig NGO.
En fuldtidsstilling, hvor løn og ansættelsesforhold aftales individuelt under hensyntagen til
erfaringer og kompetencer i henhold til gældende overenskomst på området.
Madordning.
Supervision.
Interne og eksterne uddannelsesforløb.

Værdigrundlag
Du kan læse mere om os og vores værdier på: www.livarehab.dk.
Ansøgning
Din ansøgning, vedlagt CV, skal sendes til mailadressen: job@livarehab.dk.
Ansøgningen mærkes ”Pædagog”.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås via mail på: job@livarehab.dk.
Ansøgningsfristen er d. 17. juni kl. 12. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 26.
Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordres
alle interesserede – uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder – til at søge stillingen.
Du skal være indstillet på, at der vil være en del praktiske og administrative opgaver i din stilling.

