
 

Botilbuddet Blomsterhusene søger pædagoger, som sammen med borgere og 

kollegaer kan skabe gode rammer for et godt liv 

Vi har brug for dig 

Vi er et botilbud for voksne mennesker med multipleksible funktionsnedsættelser. Vores opgave er at skabe trivsel 
og udvikling for borgerne. Vi arbejder tværfagligt med fokus på den pædagogiske og sundhedsfaglige vinkel, som skal 
gå hånd i hånd. Vi bruger hinandens kompetencer og viden. Beboerne befinder sig på en udviklingsalder mellem 3 
mdr. og 3 år. Vi er organiseret i 5 huse med i alt 39 beboere. Vi er 80 fastansatte og ca. 60 vikarer tilknyttet. 

Vi befinder os på Palle Simonsens Vej i Gentofte, hvor vi i efteråret 2020 flyttede ind i nye fysiske rammer. 

Blomsterhusene er: 

- En arbejdsplads i udvikling. 
- En teambaseret arbejdsplads hvor vi løfter i flok. 
- En arbejdsplads hvor vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang. 
- En arbejdsplads, som har stort fokus på, at det er beboernes hjem. 
- Et hjem for borgerne hvor vi arbejder ud fra borgernes indsatsplaner, sanseprofiler, kommunikationspas og 

spisevurdering. 
- En arbejdsplads, hvor der en del medarbejdere, som har været her i mange år, hvor fastholdelse og 

medinddragelse er vigtigt. 

Vi forventer: 

- At du vil os og gerne vil lære og lære fra dig. 
- At du følger og støtter op om den struktur og de arbejdsgange, vi har. 
- At beboernes ønsker og behov er i højsædet. 
- At du ønsker at indgå i et tæt pårørendesamarbejde, da det er en stor del af arbejdet. 
- At du er indforstået med, at det praktiske arbejde vægtes højt for at give beboerne et hjem i trygge rammer. 

Vi kan tilbyde dig: 

- Faglig sparring.  
- Indflydelse og ansvar.  
- Et godt kollegialt fællesskab. 

 

Samtaler:  Vil blive afholdt løbende, så skynd dig at søg. 

Tiltrædelse:   snarest. 

Arbejdstid:  Vi er et døgntilbud med skiftende arbejdstider, der ligger mellem kl. 6.00 og kl. 23, fast 
weekend arbejde hver 2 eller 3 weekend, samt højtider og helligdage.  

Yderlige oplysninger 
 
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. 

Du kan hente yderligere informationer på vores hjemmeside www.blomsterhusene.dk  

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, så kontakt forstander Jane Svejgård Pedersen på tlf. 3998 7852 

 

http://www.blomsterhusene.dk/

