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Børne og Unge Center Vejle Fjord søger 2 pædagoger med kompetencer inden 
for natur og friluftsliv, til ny døgnafdeling i Brejning 
37 timers ansættelser pr. 1 december og 1.januar 

 
Om Børne og Unge Center Vejle Fjord 

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende socialpædagogisk 

specialinstitution for børn og unge i alderen 4 – 18 år med socio-emotionelle 

vanskeligheder og/eller hjerneorganiske dysfunktioner. Der er 

driftsoverenskomst med Vejle Kommune og er tilknyttet KFUM Socialt arbejde. 

Børne og Unge Center Vejle Fjord består aktuelt af 4 døgnafdelinger med samlet 

31 pladser, en intern skole, der også modtager eksterne elever, normeret til 40 

børn, et Samværshus og varetager ambulante opgaver hjemme i familier, med 

barn/ung eller i skole. 

Vi søger uddannede pædagoger der: 

 Har erfaring med udviklingsarbejdet på døgninstitutionsområdet. 

 Har kompetencer inden for natur/friluftsliv. 

 Kan arbejde helhedsorienteret med barnet og familien. 

 Kan arbejde empatisk, struktureret og anerkendende.  

 Har overblik, handlekraft og kan arbejde selvstændigt. 

 Er fagligt funderet og i stand til at omsætte teori til praksis. 

 Er i stand til at se bag om børnenes adfærd. 

 Har humor og let til smil. 

 Er en god og loyal teamplayer, som kan være oprigtig i samarbejdet 

 Er fleksibel, omstillingsparat, samt indstillet på at arbejde 

eftermiddage/aftener, døgn, samt i weekender og skoleferier. 

 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. være at 

- Følge ”Den røde tråd” i et anbringelsesforløb. 

- Sikre, at den pædagogiske praksis gennemføres i overensstemmelse med 

BUCVF’s Fælles Faglige Fundament. 

- Anvende de pædagogiske metoder, som BUCVF bruger – KRAP, ICDP, 

ART og Mentalisering. 
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- Tilrettelæggelse, gennemførelse, observation, registrering og evaluering af målrettede 

pædagogiske aktiviteter og forløb med udgangspunkt i børnenes handleplaner og 

udviklingsprofil. 

- Registrering og videregivelse af relevant information til kollegaer, psykolog og ledelse. 

- Skabe et troværdigt og konstruktivt forhold til barnet/den unge og familien. 

- Udførelse af praktiske opgaver såsom tøjvask, opvask, oprydning og lettere rengøring. 

- Deltage i hytteture, vandreture og andre ferie/friluftsaktiviteter. 

 

Vi tilbyder 

 En velfungerende og engageret organisation i stor udvikling. 

 En organisation der har fokus på høj faglighed og udvikling heraf 

 En organisation der i alle opgaver arbejder ud fra et fælles fagligt fundament bestående af et 

formuleret menneskesyn, værdisæt og teoretiske referencerammer. 

 Et værdisæt der bl.a. er baseret på en anerkendende tilgang, såvel i opgave, som ift. børn, 

unge, forældre og kollegaer. 

 Høj grad af uddelegering. 

 Engagerede kollegaer som forventer medspillende modspil. 

 

Som pædagog på døgnafdelingen i Brejning 

Vil du indgå i en personalegruppe af fagligt dygtige kolleger, med et bredt spænd af kompetencer. 

Du vil blive en del af en fast gruppe pædagoger som varetager udviklingsarbejdet omkring børnene 

og deres familier/netværk. Der vil på den nye afdeling blive arbejdet metodisk ud fra KRAP og 

mentalisering, samt målrettet med natur/friluftsliv, sideløbende med et skarpt fokus på at bruge 

lokale samarbejdspartnere og frivillige. 

 

Ansættelsesvilkår: 

Løn og ansættelsesvilkår er efter overenskomst med SL. 

 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte afd. leder Frederik Sjøgren på mobil 

21786497 søndag den 21.okt. mellem kl 14.00 og 17.00 

 

Link til egen hjemmeside: Du kan læse mere om os på www.bucvf.dk 

 

Ansøgningsfrist: d.26 okt. Der vil blive holdt samtaler den 30 okt.  

Såfremt du ikke har hørt noget efter d. 1. nov. vil stillingen være besat til anden side. 

 

Vi indhenter børneattest og straffeattest 

 

Send din ansøgning 

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. 

Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
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Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. 

 

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. 

 

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, 

handicap m.v. 

 

 


