
Chaplins medieafdeling søger en pædagog med flair for medie

Da vores medieafdeling er populær og derfor vokser, er vi på udkig efter en pædagog, gerne med

medieerfaring – 25 timer ugentligt med mulighed for at supplere timer i andre teams. Du vil

primært arbejde sammen med vores erfarne og  dygtige mediemand Jonas. Du får mulighed for at

sætte præg på din egen hverdag og skabe rammerne for §103 beskæftigelse for unge og  voksne

med særlige behov. Hos os er der højt til loftet og dagene meget forskellige. Arbejdstiden ligger på

hverdage i tidsrummet kl. 8-17.

Ud over medieteamet, vil du blive en del af at Chaplins beskæftigelses team og organisationen

Chaplin. Vi er en fleksibel arbejdsplads, og der vil derfor være dage, hvor der vil være

arbejdsopgaver i andre teams. Beskæftigelses teamet rummer beskæftigelse inden for Cafe og

køkken i Café Chaplin, butik og krea i Butik Chaplin, kost og motion og pedelteamet. Læs mere på

www.chaplin.as

I Chaplins beskæftigelse er vores kerneopgave;

- at skabe rammen for meningsfuldt arbejde under §103 - sørge for at alle føler de har en

vigtig funktion.

- at have glade medarbejdere, der bliver mødt med nysgerrighed, nærvær og autenticitet.

- at yde individuel pædagogisk støtte til at udføre arbejdsopgaver med video, foto, avis samt

sociale medier.

- at yde støtte til at indgå i arbejdsfællesskaber.

- at yde støtte til at løse praktiske opgaver.

- som kontaktperson, at dokumentere relevant i henhold til indsatsmål samt skrive
statusbeskrivelser og afholde handleplansmøder.

Vi lægger vægt på at du;

- har god energi og flair for at at skabe gode rammer for fællesskab og trivsel.

- brænder for relationsarbejde.
- har interesse for og gerne erfaring med at arbejde med medier.
- kan lide at reflektere over egen praksis og via sparring bidrager til at udvikle praksis - både til

møder og i hverdagen.
- naturligt indgår i samarbejde med kollegaer om opgaveløsninger i hverdagen, både praktisk

og pædagogisk.
- ser muligheder og bidrager med nye ideer og tiltag.
- er åben for supervision, videreuddannelse og løbende dygtiggørelse.
- har den fornødne erfaring med vores målgruppe.
- har kørekort, da medieteamet er en del ude af huset på opgaver.

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte afdelingsleder Oliver Cortes på 26399596 -

oliver@chaplin.as eller Malene Ryberg 61223318 – malene@chaplin.as

Ansøgningsfristen er d. 22. september 2022 med samtaler d. 27. september. Vi ser frem til at høre fra

dig.

Chaplins Beskæftigelse, Stjernegade 23, 3000 Helsingør


