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Socialpædagoger og/eller sosuassistenter til botilbud  
 
Østerled søger 3 engagerede, kompetente og videbegærlige socialpædagoger og/eller sosu assistenter til 
ansættelse snarest muligt. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer pr. uge og ligger i tidsrummet 7-23 
samt hver anden weekend/tredje weekend. 
 
Østerled er et botilbud med 29 voksne borgere der alle har deres egen lejlighed. Vores kerneopgave er at 
skabe livskvalitet for borgerne, som alle har varigt nedsat psykisk funktionsniveau og er i alderen 25-82 år. 
Du vil blive tilknyttet et team med 11 kolleger og 17 borgere. Vi har desuden sygeplejerske og kostansvarlig 
ansat. I alt er vi ca. 50 ansatte. Østerled er et selvejende botilbud med en aktiv bestyrelse under Gentofte 
Børnevenner samt driftsoverenskomst med Gentofte kommune.  
 
På vores arbejdsplads forventes og prioriteres at 

 borgerne inddrages aktivt i hverdagen, og hvor selvbestemmelse og medindflydelse er grundlaget i 
det socialfaglige arbejde 

 fundamentet for det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en neuropædagogisk tilgang  

 efteruddannelse og vidensdeling, p.t. er 2 på neuroudd., 3 på NADA udd., og en på 
demenskoordinator udd., 12 på sundhed for borgeren udd. 

 vi samarbejder i medstyrende teams og på tværs af de 4 levegrupper 

 vi har mange bolde i luften og følger opgaverne til dørs 

 alle bidrager til sammenhæng i hverdagen 
 

 
Vi forventer at dine faglige kvalifikationer betyder at du kan 

 samarbejde med voksne med nedsat psykisk funktionsniveau 

 lide at arbejde procesorienteret 

 formulere dig skriftligt og mundtligt i faglige termer 

 arbejde struktureret 

 have faglig indgangsvinkel med borgerne i centrum 

 reflektere over egen og kollegers praksis 

 håndtere udfordrende situationer 
 
Vi forventer at du som ansat udviser engagement, er reflekterende, udviser fleksibilitet i.f.t. at arbejde 
selvstændigt og i team 
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst + lokalaftaler.  
Ansættelsessamtaler afholdes løbende 
 
Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du kan se dig selv i vores ambitiøse og fokuserede arbejdsfællesskab. 
Motiveret ansøgning & CV sendes til 
 
Souschef 
Anja Godsk Pedersen 
Telefon: 21 59 61 78 
angp@gentofte.dk 


