
4 socialpædagoger og 1 vågen nattevagt til 

Børne og Unge Center Vejle Fjord 

 
Børne og Unge Center Vejle Fjord udvider med 6 døgnpladser og søger derfor erfarne 
socialpædagoger til udviklingsarbejde på følgende døgnafdelinger, samt en vågen 
nattevagt.  

 2 socialpædagoger til afd. Perlen med tids- og målfokuserede anbringelser.  
 1 vågen nattevagt til afd. Perlen.  
 2 socialpædagoger til 2 mindre afdelinger.  

  
Stillingerne er med tiltrædelse snarest og senest 1. maj 2019.  
  
Om jobbet  
Afd. Perlen – tidsbegrænsede og målfokuserede anbringelser, samt pæd. 
psykologiske udredninger.  
Perlen er en afdeling for børn mellem 4 – 14 år, der mistrives og som udviser betydelige 
kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder.   
  
I den tidsbegrænsede indsats arbejdes målrettet på at barnet efter ½ år enten skal hjem 
eller i et mindre indgribende døgntilbud. Indsatsen foregår i 2 faser, hvor fase 1 er ½ års 
ophold på Perlen og fase 2 foregår, der hvor barnet skal bo efterfølgende. Der vil 
undervejs arbejdes med at skabe involvering og engagement hos familien og netværket.   
  
Formålet er at målrette indsatsen for barnets udvikling i samspil med dets netværk; familie, 
slægt, venner, daginstitution, skole, fritidsaktiviteter og anskue udviklingen i sammenhæng 
med de sociale og økonomiske rammebetingelser, der er omkring barnet.  
  
De pædagogisk psykologiske udredninger består for medarbejderne på Perlen i at lave 
observation på baggrund af systematiske aktiviteter, hvor barnets kompetencer og 
udfordringer bliver tydelige. Der skal på baggrund af observationerne udarbejdes en 
pædagogisk udredning, som er et delelement til den samlede udredning.  
  
Perlen varetager derudover oftest de opgaver, der akut bliver efterspurgt og der er derfor 
stor variation i opgaverne.  
  
Afd. Toppen – lille gruppe og afd. Perlen – lille gruppe er til længerevarende 
socialpædagogisk udviklingsarbejde med plads til 4 børn i hver afdeling. Aktuelt er det 
søskendegrupper på hhv 3 og 4 der bor der. Der er fokus på et så hjemligt miljø som 
muligt og samtidig en tydelig struktureret hverdag fuld af gode aktiviteter. Børnene går i 
almen skole og forsøges integreret i det lokale nærmiljø.  
 
 
  



Om jobbet som socialpædagog på døgnafdelingerne  
Du vil indgå i en personalegruppe af fagligt dygtige kolleger, med et bredt spænd af 
kompetencer. På afd. Perlen vil du blive en del af en fast gruppe pædagoger som i 
samarbejde med netværksmedarbejderne varetager udviklingsarbejdet omkring børnene 
og deres familier/netværk.  
  
Vi søger 4 erfaren socialpædagog, der:  

 Har erfaring med målgruppen.  
 Har erfaring med udviklingsarbejde fra døgninstitutionsområdet.  
 Kan bevare overblikket og arbejde hele vejen rundt om 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.  
 Kan igangsætte, følge op og afslutte udviklingsforløb omkring barnet.  
 Har relationskompetence og i stand til at etablere kontakt her og nu.  
 Kan styrke barnet i udvikling af selvstændige strategier.  
 Er i stand til at se bag om adfærd.  
 Har humor og let til smil.  
 Er en god og loyal teamplayer, som kan være oprigtig i samarbejdet.  
 Er god til og kan lide at formulere sig skriftligt.   
 Er fleksibel og omstillingsparat.  
 Kan iagttage og lave analyse.   

  
Arbejdsopgaverne vil bl.a. være at  

 Arbejde udviklingsorienteret i et team bestående af afdelingsleder, psykolog og 
netværksmedarbejder omkring et eller flere børn.  

 Være medskabende i at udviklingsarbejdet foregår i et anerkendende, inddragende 
og ressourcefokuseret miljø, samt ved at benytte relevant viden og 
evidensbaserede metoder.  

 Være kontaktpædagog i forhold til et eller flere børn.  
 Deltage i supervision.  
 Udarbejde udviklingsplaner i samarbejde med afdelingsleder og psykolog.  
 Dataopsamling ifb. dagbogsnotater.  
 Selvstændigt udarbejde statusrapporter.   

  
Om jobbet som nattevagt  
Du møder ind, når børnene er puttede og du skal drage omsorg for de børn, der måtte 
vågne i løbet af natten og sikre at de ikke holde hinanden vågne, men kommer til at sove 
igen.  
Du skal varetage forskellige praktiske opgaver på afdelingen, som at gøre rent, vaske tøj, 
hente mad i køkkenet, samt dække bord til morgenmaden og gerne med frisk bagte boller 
og smoothies. Du er sammen med en af dagpædagogerne med til at vække børnene, 
spise morgenmad med dem og sende dem afsted i skolen.  
Du har et væsentligt ansvar i at afdelingen fremstår hyggelig, opryddet og hjemlig  



 Du vil indgå i en personalegruppe af fagligt dygtige kolleger, med et bredt spænd af 
kompetencer og hvor de forskellige arbejdsfunktioner bliver værdsat som en væsentlig del 
af det at kunne løse kerneopgaven med børn og familier.  
Din arbejdstid er kl.23 – 09 og blive fordelt over 3 uger med hhv. 4 hverdage og 3 dage i 
weekenden.  
  
Vi søger en medarbejder til nattevagtstillingen  

 der hviler i sig selv  
 kan rumme børn med udfordrende adfærd  
 kan holde sig vågne om natten  
 arbejder effektivt, målrettet og struktureret  
 kan arbejde empatisk, struktureret og anerkendende   
 har humor og let til smil  
 er en god og loyal teamplayer  
 er fleksibel og omstillingsparat.  

  
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 formulerede 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.  

  
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 5 døgnafdelinger med samlet 38 
pladser, en intern skole, der også modtager eksterne elever, normeret til 34 børn, et 
Samværshus og varetager ambulante opgaver hjemme i familier, med barn/ung eller i 
skole.  
   
Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og SL.   
  
Ansøgningsfrist  
Der vil være informationsmøde om stillingerne torsdag 28. februar kl.15.00 på Børne og 
Unge Center Vejle Fjord.  
Ansøgningsfristen er 11. marts 2019.   
Såfremt du ikke har hørt noget 1. april 2019, vil stillingen være besat til anden side.  



  
Børne- og straffeattest   
Vi indhenter børne- og straffeattest.    
  
Send din ansøgning  
Du søger stillingen online via Vejle Kommunes hjemmeside, via Jobnet.dk eller via Ofir.dk.  
 


