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FONDEN HEDEHUSET SØGER EN 

KREATIV PÆDAGOGISK MEDARBEDJER TIL VORES AFDELING FOR 
BESKÆFTIGELSE OG STU 
30 timer pr. uge med tiltrædelse 1. december eller snarest derefter. 

 

Hedehuset Beskæftigelse og STU arbejder med udsatte og sårbare unge og voksne, der af forskellige 

årsager står uden for arbejdsmarkedet.  

Vi søger nu en professionel og dedikeret medarbejder, der brænder for at skabe en bedre fremtid for vores 

unge mennesker på vores beskæftigelsesværksted i Mariager. Vi ser gerne, at du har en pædagogisk- eller 

anden socialfaglig uddannelse. 

Målgruppen af brugere er voksne mennesker med bl.a. autisme, tilknytningsforstyrrelser, 

opmærksomhedsforstyrrelser, lettere grad af udviklingshæmning samt andre tilgrænsende problematikker. 

Stillingen er på 30 timer pr. uge, og arbejdet foregår mandag – fredag i tidsrummet 8 – 16. Der kan 

lejlighedsvis blive tale om aften- og weekendarbejde, hvis der afholdes særlige arrangementer. 

Du bliver sammen med en anden pædagogisk medarbejder ansvarlig for det kreative værksted, hvor der 

produceres forskelligt brugskunst, herunder fx glaskunst, malerier, decopage og andre sjove ting og sager. 

Det er helt klart en fordel, hvis du har en stærk kreativ sans, og at du kan omsætte dine kreative ideer til 

praktisk produktion. Vi arbejder målrettet efter at lave STU og beskæftigelsesindsatser i en virkelighedsnær 

ramme. Dvs. at det der produceres, skal kunne sælges på almindelige kommercielle vilkår fx i en af vores 

caféer. 

Borgeres funktionsniveau er meget varieret, hvorfor det er vigtigt, at du formår at tilpasse aktiviteterne, så 

alle borgere, uanset niveau, har en meningsgivende og værdiskabende opgave. 

Vi har en neuropædagogisk, kognitiv, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til arbejdet og arbejder 

målrettet med den enkelte borgers progression med systematisk sparring og supervision. 

Vores bærende værdier er dedikation, professionalisme og god atmosfære. Det er vigtigt, at du kan 

tilslutte dig disse værdier, så de bliver levende i hverdagen. 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Leif Skaarup på tlf. 

21 22 33 31. 

Ansøgningen sendes til lsk@hedehuset.dk 

 

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2021 kl. 12.00 

Ansættelsessamtaler: 27. oktober 2021 

Tilstrædelse: 1. december 2021 
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