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Søgården søger pædagog til vores botilbud 

Vi søger en fagligt velfunderet pædagog, der brænder for relationsarbejde med unge voksne og som har 
lyst til at være en del af et botilbud, hvor fokus er at støtte op om den enkeltes udvikling og rejse ind i 
voksenlivet. 

Søgårdens botilbud er en støtteforanstaltning i henhold til lov om social service, §107, for sårbare og 
belastede unge med psykiske vanskeligheder og angstproblematikker.  

Der arbejdes med individuelt tilpassede bo trænings-aktiviteter i forbindelse med almindelig daglig 
livsførelse i en hverdag, som er tilrettelagt med ro, tryghed og faste og genkendelige rutiner. 
Behandlingsarbejdet hviler på en relationel og mentaliserende tilgang hvor samarbejdet med den enkelte 
unge ses som det grundlæggende fundament for videre udvikling. 

Botilbuddet er fordelt på to adresser i Tølløse, og med i alt 15 beboere, som alle har været eller fortsat er 
elever i Søgårdens eget STU-tilbud. Der er personaledækning fra kl. 7 til kl. 22 på hverdage, og lidt kortere 
tidsrum i weekender og helligdage. 

Vi søger en pædagog der: 

 Har erfaring med målgruppen og brænder for at arbejde med unge voksne 
 Kan arbejde med langsigtede mål og arbejde fleksibelt og tålmodigt ud fra de unges behov 
 Er refleksiv og parat til at arbejde med sig selv 
 Formår og har lyst til at være støtte-kontaktperson for unge med komplekse problemstillinger 
 Kan arbejde selvstændigt og er interesseret i relationsarbejdet 
 Er fortrolig med at arbejde med skriftlig dokumentation 
 Er indstillet på og har mulighed for at arbejde udenfor sædvanlige arbejdstider 
 Har kørekort kategori B 

Vi tilbyder: 

 En fuldtidsstilling i et veletableret botilbud med et godt samarbejde med forældre, tilsyn og 
eksterne samarbejdspartnere 

 Et lille, velfungerende personaleteam med forankring i Søgårdens øvrige afdelinger (skole-
dagbehandling og STU) 

 Internt behandlingsteam bestående af socialrådgivere, psykologer og psykiater 
 Mulighed for personlig og faglig udvikling via sparring, supervision, pædagogiske dage og kurser 
 Højt socialt engagement samt afholdelse af flere årlige personalearrangementer 
 Sundhedsforsikring og pensionsrådgivning 

 

Søgården vægter personalets trivsel og det interne arbejdsmiljø højt. Vi prioriterer medarbejdernes faglige 
udvikling, blandt andet ved løbende kurser om, hvordan man i pædagogisk praksis kan arbejde med 
nervesystemer. 
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Vi forventer, at du formår at bidrage positivt til udviklingen af kultur og praksis i et botilbud, hvor fokus er 
på en stærk faglighed, og at du brænder for at skabe meningsfulde sammenhænge og tænke ud af boksen, 
såfremt det er nødvendigt. 

Søgården som helhed arbejder grundlæggende ud fra en tanke om, at mennesket er et aktivt handlende og 
meningssøgende individ, der udtrykker sig ved sine handlinger. Dette indebærer, at vi har et ansvar for 
vores væren i verden. I arbejdet med børn og unge opfatter vi dem som indvævede i og afhængige af deres 
familiers udviklingshistorie og skæbne. Det er derfor en forudsætning for arbejdet med de unge, at vi også 
arbejder med den dynamik, som de unge er bærere af, og at der herigennem arbejdes med rettigheder, 
respekt, værdighed og omsorg. 

Find meget mere om Søgården her: www.soegaarden.dk   
Har du spørgsmål til stillingen, kan du ringe til Søgårdens leder, Jørgen Jessen, på tlf. 46 40 94 07. 
Tiltrædelse 1. august 2020 eller når muligt. Ansøgning skal være modtaget senest 18. juni. Ansøgere vil 
blive indkaldt til samtale løbende. 
Ansøgning og relevante bilag sendes til soegaarden@soegaarden.dk eller Søgården, Krogen 20, 4330 
Hvalsø. 

 


