
 
 
Pædagogisk teamleder - med erfaring 
og faglig stolthed 
 

Døgninstitutionen Stenbjerghuset, Ikast 

 
Stenbjerghuset søger en teamleder til velfungerende bo- social træningstilbud til personer over 18 
år. Institutionen er godkendt til 12 beboere fordelt på Servicelovens §§107 og 108. Der er ligeledes 
tilknyttet 4 borgere jf. Servicelovens §85. 
Institutionen har to selvstændige teams. Team Skolegade, som pt. består af 4 beboere, samt 5 
faste medarbejdere. Team Bygtoften, som pt. består af 8 beboere samt 10 faste medarbejdere. 4 
af medarbejderne varetager herudover bostøtte-opgaver. Udover de faste medarbejdere er der 
tilknyttet vikarer. 

 
Målgruppe 
Stenbjerghusets beboere er primært indenfor autisme spektrum forstyrrelser eller ADHD / ADD. 
Der kan endvidere være tillægsdiagnoser som for eksempel personligheds-, kommunikations- og 
adfærdsforstyrrelser (angst, selvskadende adfærd, tvangstanker / handlinger etc.) 
 

Sådan arbejder vi 
Vi prioriterer en tværfaglig personalegruppe højt. Herigennem har vi mulighed for, under individuel 
hensyntagen, at udstyre den enkelte beboer med de bedste "værktøjer" som vedkommende kan 
drage nytte af. Dette er for at vedligeholde og udbygge allerede opnåede kompetencer. Vi arbejder 
ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor den enkelte borger er afhængig af det miljø og de 
relationer til familie, venner og andre som pågældende omgives af. En tilgang, hvor mennesker har 
behov for at blive oplevet og behandlet på en menneskeværdig måde, vores pædagogiske 
fundament er Kognitiv, Ressourcefokuserende og Anerkendende Pædagogik (KRAP), med 
respekt for den enkelte borgers integritet. 
 

Teamleder på Stenbjerghuset 
For at sikre tryghed og trivsel for beboerne samt fastholde den høje faglighed og arbejdsglæde ved 
de ansatte, ønsker vi en teamledere, der kan være synlige i dagligdagen og tæt på beboere og 
medarbejdere. Du vil blive en del, af en institution i udvikling, med en velfungerende, faglig og 
engageret medarbejdergruppe. Du vil blive en del af en ledergruppe bestående af 2 teamledere og 
institutionens leder. Du vil derfor få rig mulighed for at bidrage til udviklingen af institutionens 
visioner samt ledelsesarbejde. Herudover vil du komme til at arbejde med personaleledelse og 
faglig ledelse. 

 
Som teamleder, skal du sikre 
 Synlig og sammenhængende ledelse, hvor der arbejdes målrettet med de definerede 

indsatsmål 

 At der er fokus på et fortsat højt fagligt niveau  

 Et arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder kan realisere sit fulde potentiale til fordel for 
Stenbjerghusets beboere og sin egen arbejdsglæde 



 Et tæt og stærkt samarbejde med din teamlederkollega, teamets beboere, kollegaer, pårørende 
og samarbejdspartnere 

 
Vi kan tilbyde dig 
 Et spændende job, med engagerede og fagligt kompetente kollegaer 

 En organisation, hvor du kan være med til at sætte dit præg 

 Et sted, hvor vi forsøger at udnytte hinandens ressourcer samt kompetencer 

 Kollegaer der brænder for deres arbejde 

 Mulighed for personlig og faglig udvikling samt sparring 

 Tæt samarbejde med leder og anden teamleder 

 Et sted, hvor vi sætter en stor ære i at opretholde en stor faglighed, således indgår bl.a. 
supervision som et fast element i husets praksis.  

 
Vi forventer at… 
 Du har en relevant uddannelse indenfor det socialfaglige område, og at du har ledererfaring på 

mellemleder niveau. 

 At du er ansvarsfuld, selvstændig og handlekraftig leder, der gå forrest, når tingene spidser til 
eller vi står over for forandringer. 

 At du formår at navigere mellem rollen som teamleder og kollega. 

 Du har kendskab til arbejdet med institutionens målgruppe, og være spydspids for teamets 
pædagogiske praksis og udvikling 

 Du har gode kommunikationsevner i både skrift og tale, og kan kommunikere forventninger på 
en motiverende og inspirerende måde  

 Du finder det naturligt at være en aktiv del af det pædagogiske arbejde med institutionens 
beboere 

 At du er fleksibel, engageret og loyal samt afklaret med kulturen på en døgninstitution 

 
Tiltrædelses dato: 1. november eller snarest herefter  
Løn og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt 

Ansøgning: 
Har du spørgsmål, så kontakt Stenbjerghusets leder, Allan Jakobsen, på telefon 25110102, dette 
på hverdage mellem kl. 9:00 og 12:00 
Ansøgninger med CV og relevante bilag stiles til Stenbjerghuset og sendes elektronisk til 
mailadressen: amj@stenbjerghuset.dk 

Ansøgningsfrist: mandag den 25. september 2017 klokken 12:00. 
Ansættelsessamtaler:  Samtaler afholdes torsdag den 28. september 2017 (kl. 8:15 – 16:00).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


