Socialpædagogisk
medarbejder søges til
Grønlandske Børn i
København
Har du lyst og kendskab til anerkendende relationsarbejde
med børn og forældre i sårbare positioner? Så er du måske
den medarbejder, vi søger, til vores forebyggende indsats
for grønlandske børn og forældre: ’Et Bedre Liv i Danmark’.
Målgruppen i ’Et bedre liv i Danmark’ er børn med grønlandsk baggrund i alderen 8-16 år, der lever i en socialt
sårbar position og ofte isoleret tilværelse. Gennem forskellige aktiviteter for børnene (weekendkolonier, deltagelse i
fritidsaktiviteter, individuel støtte) og forældrene (familiedage, forældrerådgivning, udflugter i nærmiljøet), er det
vores mål at bidrage til øget trivsel og integration.
I København har vi også et tilbud for grønlandske småbørnsmødre. Vi kalder det ’Anaanat’ (mødre). Målgruppen i
Anaanat er børn i 0-2 års alderen med en grønlandsk mor, der står i en sårbar position. Dette tilbud vil du også få
en andel i.
Vi har kontor på Nørrebro, men en del af vores aktiviteter foregår i Det Grønlandske Hus i København K. Til dagligt
vil du blive en del af et team på to medarbejdere og en gruppe frivillige. Derudover kommer du til at have
fagkollegaer fordelt i hele landet, ligesom du vil have kollegaer på vores sekretariat her i København. Vi har
indsatser fordelt i byerne København, Århus, Aalborg, Vejle og Esbjerg.
Det er vigtigt, at du kan planlægge dit arbejde selv og tage initiativ til at skabe dit eget arbejdsliv. Du skal også
være indstillet på, at en del af arbejdet kan foregå i familiernes hjem. Du vil gøre meget i samarbejde med dine
kollegaer, men jobbet kræver en høj grad af selvstændighed.
Vi forventer, at du…










har en børnefaglig uddannelse (pædagog, lærer, socialrådgiver eller lign.)
har erfaring med at arbejde med børn og forældre i udsatte positioner
har stor lyst til og erfaring med, at arrangere børneaktiviteter og weekendture
har erfaring med at samarbejde med andre faggrupper og kommuner
kan reflektere over sammenhængen mellem pædagogisk praksis og organisationens mål
er anerkendende, initiativrig og god til at planlægge
har kendskab til eller interesse for Grønland og den grønlandske kultur
har erfaring med og/ eller ser det som en positiv udfordring at skulle lede frivillige
kan arbejde i ca. otte weekender om året og to-fire aftener om måneden.
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Vi tilbyder dig…




en åben, faglig kompetent og engageret kollegagruppe
et selvstændigt og fleksibelt arbejde med stor indflydelse på indsatsen
et arbejde hvor der er tid til arbejdet med det enkelte barn eller familie

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at…





planlægge og deltage i seks-otte weekendkolonier og familieaktivitetsdage
støtte op om børnenes skole og fritidsaktiviteter
indgå i samarbejde med de lokale skoler, fritidscentre og foreninger.
støtte og vejlede forældre og bisidde i møder med myndigheder.

Stillingen er 37 timer pr. uge med varierende arbejdstider, herunder seks-otte weekendkolonier om året samt seks
familieaktivitetsdage (typisk weekenddage eller hverdagsaftener). Derudover vil der være eftermiddags/aftenarbejde ca. én gang om ugen. Ansættelsesstart pr. 1. januar 2022.
Deadline for ansøgning er 11. november kl. 24.00. Ansøgningen sendes til job@fgb.dk. Ansættelsessamtaler
afholdes den 19. november på adressen Balders Plads 1, 2200 KBH N. Hvis du har spørgsmål til stillingen, så
kontakt teamleder Jeppe Bülow Sørensen på tlf. 51647003 eller børnefaglig konsulent Helle Skriver Andersen på
tlf. 51647002 på hverdage i tidsrummet kl. 10-15. (Jeppe træffes ikke i uge 42). (Helle træffes ikke 20-22.10)
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