
 
Aktivitetsmedarbejder til Handikapcentret Tarup Gl. Præstegård.  

 

Har du lyst til og mod på at arbejde sammen med senhjerneskadede borgere?  

Har du samtidig flair for kreativt håndværk/håndarbejde? 

Så tilbyder vi et spændende og lærerigt job. 

 

 

Din opgave bliver i samarbejde med borgere med en senhjerneskade og kolleger, at skabe en meningsfuld 

hverdag i vores kreative grupper, særligt træ-, glas-, musik- og køkkenværksted. Vi prioriterer et højt fagligt 

niveau, hvor vi arbejder rehabiliterende og med respekt for borgernes forskelligheder.  

 

Stillingen er på 35 timer om ugen med tiltrædelse 1. juli 2022 eller snarest derefter.  
 
Handikapcenteret Tarup Gl. Præstegård er et aktivitet- og samværstilbud efter servicelovens § 104, målrettet 
personer, der har en senhjerneskade.  
 
Tarup Gl. Præstegård er en selvejende institution hvilket betyder, at institutionen er økonomisk og juridisk 
selvstændig. Vi har driftsoverenskomst med Odense Kommune, derudover sælger vi pladser til andre 
kommuner. Der er aktuelt visiteret i alt 90 borgere i alderen 30 til 67 år til stedet og der kommer dagligt mellem 
50 og 60 borgere. 
 
Der er pt ansat 15 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde primært pædagoger.  
 

Vi søger en aktivitetsmedarbejder, der har øje for at:  

• Borgerne kan opretholde og/eller forbedre deres personlige og sociale færdigheder. 

• Skabe et miljø, hvori borgerne kan fremme deres muligheder for en meningsfuld hverdag i fællesskab 

med ligestillede. 

 

Vi forventer at du: 

• Er uddannet pædagog, ergoterapeut eller lignende.  

• Kan igangsætte og begejstre og samtidig være ydmyg og tålmodig  

• Kan tilrettelægge og tilpasse indsatsen i forhold til den enkelte borgers behov. 

• Kan bevare roen og overblikket i en travl hverdag. 

• Med dine kompetencer kan indgå i et konstruktivt samarbejde med borgere og kolleger 

• Har et kreativt håndelag og kan anvende mange forskellige materialer. 

 

Hvis du kan se dig selv i overstående, kan vi tilbyde dig en lærerig arbejdsplads med: 

• En god introduktion og gode kolleger 

• Spændende og udfordrende pædagogiske opgaver. 

• Et neuropædagogisk miljø med professionelle, engagerede og selvstændige kolleger. 

• Kontinuerlig supervision og kompetenceudvikling.  

• Gode muligheder for sparring og personlig udvikling. 

• Gode værkstedsrammer indenfor køkken-, træ-, glas-, keramik og kreativitet i bred forstand. 

• Gode udearealer med mulighed for kreativitet og fysiskudfoldelse. 

• En fælles sundhedsforsikring 

• En arbejdstid der ligger i tidsrummet 8-16 alle ugens hverdage. 

 

Se mere på vores hjemmeside https://handikapcentret.dk/om/ 

Du er velkommen til at ringe til forstander Bodil Mærsk eller stedfortræder Anne Dorte Krebs på 63 75 60 70 

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 

Vi holder informationsmøde torsdag den 19. maj kl. 16.00. Tilmelding på 63 75 60 70 

 

Ansøgningsfristen er søndag, den 22. maj kl. 23:59 

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag 30. maj. 

 


