Tre Ege

Kirkens Korshær
Årslev Møllevej 15, 8220 Brabrand
Tlf. 87132000

Socialrådgiver eller ergoterapeut til Tre Ege, Kirkens Korshær 37 timer ugentlig pr.
1.3.2018
Om jobbet
Tre Ege, Kirkens Korshær er en boform under Servicelovens § 110. Målgruppen er hjemløse og
socialt udsatte borgere over 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig – og har
behov for et botilbud samt tilbud om støtte, omsorg og efterfølgende hjælp til selvhjælp.
Tilbuddet er beliggende i Brabrand.
Der er 3 typer af pladser under Tre Ege, KK, alle under SEL § 110: 3 Natherbergspladser til
enkeltovernatninger, 36 forsorgspladser samt 6 udslusningspladser. Målet for ophold på
natherbergspladserne er at opfylde borgerens basale, akutte behov samt yde samtale og støtte
til at finde et andet opholdssted. Forsorgsafdelingen har 36 pladser til midlertidigt ophold;
servicemålet for opholdstiden er 120 dage. Målet for ophold på forsorgspladserne er primært at
afhjælpe hjemløshed gennem en udredning af baggrund og støttebehov, så borgerens fremtidige
boligmuligheder afklares. Opgaven løses primært ved udarbejdelse af udredning og ASI
screeninger. Arbejdet tager udgangspunkt i en recoveryorienteret rehabiliteringsindsats i
samarbejde og dialog med borgeren.
Som basismedarbejder indgår du i en engageret personalegruppe. Tre Eges medarbejdere er
opdelt i to teams hver bestående af 7-8 medarbejdere med tværfaglig baggrund. Faggrupperne
har samme funktion og opgaver, i tillæg dertil har de enkelte faggrupper særfunktioner med
baggrund i egen grunduddannelse. Hvert team har tilknyttet en koordinator til faglig sparring og
udvikling. Som en del af basispersonalet skal du bringe din egen faglige vinkel ind i arbejdet. Du
skal undersøge, observere og formidle beboerens funktionsniveau til samarbejdsparter og indgå
i et tæt samarbejde med kolleger, hvor der er fokus på tværfaglig/faglig sparring og
erfaringsudveksling.
Din profil
•
•
•
•
•

Du er uddannet socialrådgiver eller ergoterapeut.
Du har en reflekteret tilgang til dit arbejde.
Du er parat til at indgå i Tre Eges mange forskelligartede ydelser, herunder også
praktiske opgaver.
Du kan rumme en vis grad af uforudsigelighed.
Du kan sætte grænser for dig selv og beboerne på en respektfuld og tydelig måde.

Tre Ege, Kirkens Korshær har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune

•
•
•
•
•
•

Du er fleksibel i din tilgang til opgaveløsningen.
Du kan strukturere dit eget arbejde, og justere efter kollegaers opgaver, således, at
en arbejdsdag kan prioriteres mellem akutte og planlagte opgaver.
Du har gode mundtlige og skriftlige kompetencer og kan formulere dig kort, tydeligt
og præcist.
Du kan omsætte din faglige viden på skrift.
Du er bevidst om og arbejder med konflikthåndtering og egen konfliktstil.
Erfaringer med myndighedsopgaver, eller samarbejde med myndighedsområdet i
forhold til målgruppen kan være en fordel.

Derfor skal du vælge os
Tre Ege, Kirkens Korshær tilbyder et godt og sikkert bo- og arbejdsmiljø, for både beboere og
ansatte. Vi tilbyder en helhedsorienteret indsats til socialt udsatte hjemløse med mangeartede
udfordringer.
Du bliver en del af:
•
•
•
•

En stabil medarbejdergruppe med stor erfaring og høj faglighed.
Et uhøjtideligt miljø med et godt kollegialt sammenhold.
Et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
Et miljø, hvor vi sammen videreudvikler fagligheden både internt og eksternt i
forskellige samarbejdsfora.

Løn og ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende løn og ansættelsesaftaler med Aarhus Kommune, og
forhandlingsberettigede forbund.
Du vil indgå i en fast rulleplan (dag og aften) med en fast ugentlig aftenvagt. og
weekendvagter hver tredje weekend.

Vil du vide mere
Du kan orientere dig på vores hjemmeside www.treege.dk eller ringe til afdelingsleder Tove
Dalager tlf.: 87132045.
Ansøgning
Du bedes sende din ansøgning til tod@aarhus.dk senest den 15.01.2018. Vi forventer at afholde
ansættelsessamtaler den 23.01.2018. Stillingen er til besættelse snarest derefter.
Om os

Kirkens Korshær har rødder i den danske folkekirke og har ideologisk udgangspunkt i de kristne
grundværdier. Tre Ege har driftsoverenskomst med Århus Kommune. Vi forventer at du kan se
dig selv som en del af Kirkens Korshærs værdier: Omsorg nærhed og respekt, ligeså Aarhus
Kommunes værdier. Troværdighed, respekt og engagement.

