
Værkstedsmedarbejder/-underviser til 

Fonden Hedehusets Job & STU tilbud 
Harlekin Job & STU i Mariager søger en erfaren og dygtig 

værkstedsmedarbejder/-underviser pr. 1. august 2019 

 
Da vi har travlhed i vores dagbeskæftigelse Harlekin Job & STU i Mariager, så søger vi en ny 

kollega til træ -og metalværkstedet. En rigtig dygtig og rar person med håndværksmæssig 

erfaring, samt med gode sociale kompetencer og gerne med en pædagogisk uddannelse eller 

anden relevant socialfaglig uddannelse / baggrund. 

 

Harlekin Job & STU er en del af Fonden Hedehuset og består af en lille hyggelig butik og café i 

Rosengade, samt en større værkstedsafdeling på Ny Havnevej, bestående af værkstederne træ, 

metal, kreativitet, køkken og skole.  

Udover Harlekin Job & STU afdelingen, består Fonden Hedehuset også af: Harlekin Bostøtte, 

Harlekin Aktivitet & Samvær, Botilbuddene Fuglsang og Harlekin Opgang, Opholdsstederne 

Hedehuset og Skrødstrupvej, samt beskæftigelsesindsatsen ”Café på Banen” i Hobro.  

Fonden Hedehuset startede for 35 år siden. Se mere på www.hedehuset.dk  

 

Harlekin Job & STU er et beskæftigelses- og uddannelsestilbud, der arbejder indenfor det 

specialiserede socialområde – primært med særlige tilrettelagte ungdomsuddannelser STU, 

men også arbejdsafklaring, ressource forløb og andre særlige tilrettelagte forløb. 

 

Vi forventer, at du er pædagogisk orienteret og kan kommunikere fagligt i skrift og tale, så du 

kan bidrage til de unges personlige, sociale og faglige udvikling, i et kompleks felt sammen 

med dygtige kollegaer og unge mennesker med særlige behov. 

 

Målgruppen som vi arbejder med, ligger inden for områderne: 

- lettere grad af udviklingshæmning 

- autismespektrum forstyrrelse 

- opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD 

- tilknytnings- og kontaktforstyrrelser 

- psykiske lidelser (angst, depression) 

- Særlige sociale problemer 

 

Vi arbejder værdibaseret og ud fra værdierne Dedikation, Professionalisme og Den gode 

atmosfære. 

 

 

http://www.hedehuset.dk/


Ansættelsesvilkår 

Stillingen er en 30 timers stilling, men med mulighed for ekstra timer i varierende omfang. 

Din primære arbejdsplads vil være på Harlekin Job & STU – Ny Havnevej 1 – 9550 Mariager. 

 

Lønnen er med afsæt i SL’s lønoversigt. 

 

Efter 3 måneders ansættelse bliver du optaget i Fonden Hedehusets firmapensionsording, 

hvortil arbejdspladsen giver et pensionsbidrag på 14 % af den pensionsgivende løn. 

 

Du vil være omfattet af Fonden Hedehusets sundhedsforsikring. 

 

Fonden Hedehuset er medlem af Optiplus, hvorigennem du som ansat har mulighed for at 

gøre brug af virksomhedens fordelsaftaler på fx forsikringer, billeasing, serviceaftaler m.m. 

 

Tidsfrister 

Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. maj 2019 kl. 12.00 

 

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 24 

 

Tiltrædelse: senest 1. august 2019 

 

Ansøgning: 

Vi beder dig vedlægge opdateret CV, evt. referencer samt dokumentation for uddannelse.  

 

KLIK HER FOR AT SØGE STILLINGEN 

 

Yderligere information om stillingen 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til i al fortrolighed at kontakte afdelingsleder 

Brian Møller Madsen på 96 68 27 25 eller direktør Carsten Bredahl på tlf. 96 68 27 24. 

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

https://harlekin.brandero.com/job/vaerkstedsmedarbejder-underviser-823766259#mail

