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www.inst-stationen.dk

Stationen søger uddannet og engageret 
pædagog til socialpædagogisk arbejde i 
døgnregi
Stationen er et opholdssted godkendt af Socialtilsyn Syd  
jf. Servicelovens § 66 stk. 1 nr. 6

Væk med skyld – ind med medansvar for egen udvikling

Mere fokus på det de unge er – fremfor det de gør

• Stationen er en selvejende institution, bestående af to socialpædagogiske  
afdelinger; Vonsbæk Station og Satellitten, med plads til i alt 16 unge

• Stationen modtager unge, både drenge og piger, fra 12 til 18 år, med mulighed  
for efterværn til det 23. år 

• Målgruppen er unge med forskellige, ofte svære, psykosociale problemstillinger.  
De kommer ofte fra belastede vilkår og har oplevet talrige svigt og skoleskift og  
har ofte helt mistet tilliden til voksne 

• Flere af vores unge må betegnes som unge med særdeles komplicerede og  
vanskelige udfordringer.

 
Vi er vi et team på ca. 22 ansatte. Som medarbejder på Stationen bliver du en del af  
en organisation i udvikling, hvor høj faglighed, samarbejdsvillighed og foranderlighed 
kendetegner en normal hverdag. Du skal trives med at navigere i en hverdag, hvor du 
aldrig helt ved, hvad dagen bringer. Vores behandlingsarbejde er primært forankret 
i kognitive behandlingsformer, mentaliserende tilgang, jeg-støtte og spejling – som 
bæres af anerkendende tilgang, humor og vores relation til de unge. 
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Skriftlighed er en vigtig kompetence i vores arbejde – både i forbindelse med doku-
mentation, men også i samarbejdet med skoler, anbringende kommuner og andre ek-
sterne aktører, så du skal mestre samarbejdets og skriftlighedens kunst.

Vi forventer at du:

• Er uddannet pædagog

• Er nysgerrig på forståelsen og indsigten i målgruppens udfordringer

• Mestrer en tæt kontakt og evner relationsarbejdet med en udfordrende ungegruppe

• Har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til mennesker

• Kan være tydelig og organiseret i dagligdagen og samtidig være fleksibel og  
indstillet på at ændre tilgang, hvis noget ikke virker

• Er indstillet på at reflektere over egen praksis, med henblik på at skabe  
forandring der virker

• Kan arbejde struktureret med løbende skriftlig dokumentation

• Har gode samarbejds- og formidlingsevner 

• Kan kombinere selvstændigt arbejde med tæt kollegialt samarbejde 

• Kan bruge din personlighed professionelt 

• Har lille kørekort.

Vi tilbyder

• En arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, præget af gensidig respekt,  
ordentlighed og åbenhed – tilsat humor, varme og autenticitet

• Et spændende afvekslende job med engagerede og fagligt dygtige kollegaer

• Gode muligheder for at være med til at præge pædagogikken og kulturen

• Uddannelse i forhold til udviklingsområder

• Stillingen indebærer skiftende arbejdstider, herunder weekendarbejde samt  
arbejde på helligdage.
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Ansøgningsfrist 

Som ansøger forventer vi, at du har læst vores hjemmeside, inden du søger. 

Kan du genkende dig selv i denne, samt i ovenstående, vil vi se frem til at modtage en 
ansøgning fra dig senest søndag den 24. oktober 2021 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 43 2021.

Stillingen som pædagog er til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning sendes via mail til kjo@inst-stationen.dk.

Så send din ansøgning allerede i dag.

Mærk ansøgningen ”Pædagog”.

Vil du vide mere? 

Kontakt da Forstander Kenn Johnsen på telefon: 20 32 59 67.


