Ladegården, der er en selvejende institution, er en alternativ boform og råder over 27 selvstændige boliger for
socialt udsatte borgere. Ladegården, der ligger i Randers, samarbejder med KFUM’s Sociale Arbejde og har
driftsoverenskomst med Randers Kommune. Der er ca. 20 ansatte på Ladegården, som er døgnbemandet.
Basispersonalet består af SOSU-assistenter, sygeplejerske og pædagoger.
Ladegårdens målgruppe er mennesker, som har haft et mangeårigt misbrug af stoffer eller alkohol, og hvor
mulighederne for behandling anses for udtømte. Der er tale om mennesker, der ikke længere kan bo selv eller
rummes på traditionelle ældretilbud. På Ladegården har vi 25 almennyttige boliger, hvor man kan bo med sit
misbrug. Ladegårdens kerneydelse er relationsarbejde gennem samvær og aktiviteter, der mest foregår internt.
Herudover støtte til hverdagens gøremål og hjælp til administration af medicin og lettere plejeopgaver. Læs mere
på www.ladegarden.dk.
Vi søger en dygtig koordinator med en sundhedsfaglig baggrund, der udover koordinator-funktionen også kan gå
ind i det daglige arbejde på lige fod med de øvrige basismedarbejdere. Stillinger er ca. 40% koordinatoropgaver og
60% basisopgaver.
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Koordinering af sundhedsfaglig indsats
Deltage i udskrivningssamtaler og lægge en efterfølgende plejeplan
Tovholder på plejeplaner og sundhedsfaglig indsats ved syge beboere
Opdatering af retningslinjer og instrukser
Implementering af relevant og tidssvarende teori og metodik, som medvirker til den sundhedsfaglige
håndtering af målgruppen, i tæt dialog med lederen
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Du er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, gerne med erfaring fra psykiatrien
Du har erfaring med samarbejde og brobygning til samarbejdspartnere, fx kommune, sygehus,
privatpraktiserende læge
Du har gode samarbejdsevner og relationelle kompetencer
Du kan sammen med de øvrige medarbejdere fastholde en tryg og tillidsfuld kultur
Du er samarbejdsorienteret og engageret
Du evner at give sparring på en konstruktiv og anerkendende måde
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Du er positiv og har mental styrke til lejlighedsvis at håndtere verbale overgreb og udadreagerende adfærd
Du skal være rummelig, men også bevidst om egne rammer og grænser
Du skal have lyst til at skabe gode og trygge rammer omkring mennesker på samfundets kanter
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Du skal kunne balancere stabilitet med proaktiv nytænkning både omkring daglige opgaver og
samarbejdsmuligheder
Du skal kunne evne at forholde dig aktivt og refleksivt til din faglighed
Du skal have faglig viden og erfaring med målgruppen
Du skal have en stærk personlighed og en synlig profil i dagligdagen
Du skal være åben og tydelig i din kommunikation
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Et udfordrende og alsidigt job på en god arbejdsplads med stor faglighed og høj social kapital
Team-samarbejde, hvor engagement og faglighed er fremtrædende
Supervision og uddannelse
Et kristent værdigrundlag med vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling
Arbejdstiden vil være dagvagt 4 dage i ugen og arbejde hver 4. weekend i blandede vagter
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst på baggrund af kvalifikationer
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Send din ansøgning og CV på mail til forstander Arne Mortensen på arne.mortensen@randers.dk
Ansøgningsfrist d. 22. april 2019.
Samtaler afholdes d. 29.-30. april 2019.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2019.
Ønsker du yderligere information om stillingen, så kontakt forstander Arne Mortensen på tlf. 8915 7330.

KFUM's Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg til børn, unge og voksne i udsatte livssituationer. Vi
betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Over 800 ansatte og flere end 2.000 frivillige er
engageret i at skabe værdige kår for ensomme, hjemløse, psykisk sårbare, mennesker i misbrug og fattigdom,
sårbare familier og andre, som står udsat. Med omkring 120 institutioner og sociale tilbud er vi en af Danmarks
største sociale diakonale organisationer. KFUM’s Sociale Arbejde er grundlagt i 1918 som en selvstændig
organisation. Læs mere på www.kfumsoc.dk.
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