Søvangsgården
søger en dygtig aktivitetsmedarbejder
På Søvangsgården ønsker vi fortsat at udvikle og fremme meningsfulde aktiviteter for beboere
og daghjemsgæster på Søvangsgården. Formålet med stillingen er således at medvirke til at
skabe indhold og mening i tilværelsen. Vi forventer en igangsætter, der dels kan arbejde alene,
men som også kan sætte aktiviteter i gang i samarbejde med det øvrige personale. Vi ønsker
os en person, der kan lave store fælles aktiviteter, planlægge større arrangementer, men som
også kan understøtte aktiviteter lokalt i de enkelte plejegrupper.
Vi søger en humørfyldt og selvstændig medarbejder, som
 er engageret i og har forståelse for arbejdet med ældre og psykisk/fysisk svagelige personer
 er nytænkende, men som også har forståelse for de eksisterende værdier og traditioner
 har mod og originalitet til at igangsætte nye tiltag, men også har ro og tålmodighed til at
give tingene den fornødne tid
 kan arbejde både på individ- og gruppeniveau i en stor organisation og kan tilføre energi til
området
 være fleksibel i forhold til arbejdstider
Vi tilbyder en stilling
 på 30 timer/uge med variabel arbejdstid (aften, lør/søn- og helligdage vil forekomme)
 som, du selv kan være med til at udfylde og designe
 på en arbejdsplads med positive kollegaer, og en ledelse, som er åben for nye ideer
 med en aktiv personaleforening med mange aktiviteter
Din uddannelsesmæssige baggrund er underordnet, men det er af stor vigtighed for os, at du
allerede har et vist kendskab til og forståelse for arbejdet med ældre mennesker. Du skal have
almindeligt kørekort og være villig til at køre med mini-bus på både kortere og længere ture. Du
kommer til at have et tæt samarbejde med Søvangsgården fysioterapeut omkring flere af de
faste aktiviteter i huset.
Søvangsgården er en selvejende institution med 91 plejeboliger fordelt i 4 afsnit og et daghjem
med plads til 25 daghjemsgæster pr. dag.
Besøg os på vores hjemmeside www.sovangsgaarden.dk eller ring for nærmere oplysninger til
forstander Lise Overgaard Rasmussen på tlf. 36 34 08 21.
Ansøgning sendes til Søvangsgården, Søvangsvej 19 – 23, 2650 Hvidovre eller på mail forstander@sovangsgaarden.dk. Sidste ansøgningsfrist er fredag d. 17.6.22. Vi forventer at besætte stillingen pr. 1.9.2022 og forventer at afholde samtale i uge 25 eller 26.

