
Barselsvikariat for afd. leder på Børne og 
Unge Center Vejle Fjord, afd. Udsigten 
 

Børne og Unge Center Vejle Fjord, afd. Udsigten søger barselsvikariat for afd. leder 
pr. 1. august 2020 på 37 timer. 

Om jobbet 
Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende institution med driftsoverenskomst 
med Vejle Kommune og tilknytning til KFUM socialt arbejde. 

Børne og Unge Center Vejle Fjord består af 
• 7 døgnafdelinger med plads til i alt 43 børn. 
• Solvejskolen – med 36 børn og unge interne og eksterne. 
• Samværshus der varetager opgaver med overvåget og støttet samvær. 
• Familieindsatser, diverse konsulentopgaver, samt udslusning og 
støttekontaktpersonsordninger. 

Børne og Unge Center Vejle Fjord er en dynamisk institution, der udvikler og tilpasser 
dets tilbud til behovet i kommunerne. 
Institutionen arbejder ud fra et fælles fagligt fundament, hvilket bl.a. betyder at vi arbejder 
anerkendende, relationsorienteret og ressourcefokuseret, samt arbejder med værdier og 
retningsgivende dialog i stedet for regler og restriktioner. 
Vi har særligt fokus på at arbejde med forældreinvolvering både ved interne og eksterne 
indsatser. 

Afdelingslederen vil blive en del af et engageret seriøst ledelsesteam med en uhøjtidelig 
og rolig grundtone. 
Stillingen er sammensat af ledelsesmæssige og praktisk pædagogiske funktioner, hvilket 
betyder at 18 timer skal lægges i det direkte pædagogiske arbejde. 

Vi søger en afdelingsleder, der 
• har personlige såvel som faglige lederkompetencer og - erfaring 
• i sin lederstil er dialogbaseret, rummelig, lyttende og guidende 
• er i stand til at være direkte, respektfuld og personlig i sin kommunikation 
• har erfaring fra døgninstitution for børn og unge 
• har en bred pædagogisk erfaring inden for det specialpædagogiske område 
• vil og kan arbejde for en åben samarbejdskultur 
• har let ved at skabe og formidle overblik 
• arbejder systematisk og struktureret med de administrative opgaver 
• er enig i institutionens overordnede arbejdsgrundlag 
• tænker i fælles organisation trods afdelingsopdeling 
• kan indgå i et positivt tværfagligt samarbejde 
• har motivation og engagement til at være en del af det praktisk pædagogiske felt 
• der har erfaring med udarbejdelse af mødeplaner og indberetning af løn i Opus. 



Vi kan tilbyde 
• en organisation, der har fokus på høj faglighed, kvalitet og udvikling 
• et værdisæt der bygger på respekt og positiv reformulering såvel i forhold til opgaven 
som i forhold til børn, forældre og kolleger. 
• et tæt fællesskab med både plads til og forventning om udfoldelse. 
• en høj grad af uddelegering af ansvar 
• mulighed for at være med til at præge udviklingen 

Ansættelsesvilkår 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten. 

Flere oplysninger 
For yderligere oplysninger om institutionen, kan afd. leder Sus Jensen kontaktes på tlf.: 60 
89 94 94 eller forstander Lone Pedersen på tlf.: 24 97 15 95. 

Ansøgningsfrist 
Ansøgningsfrist er 12. juni 2020 kl. 23.59. Samtaler holdes 18.  juni 2020. Har du ikke hørt 
fra os inden 1. juli 2020, er stillingen 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. 

 


