Familie Støtte- og kontaktperson til Udviklingshuset
Brain&Body ApS
Udviklingshuset Brain&Body ApS ser
nu frem mod flere helt nye og
spændende opgaver. Derfor søger vi
en familievejleder til et
makkersamarbejde i en ny
helhedsorienteret indsats med støtte
til udsatte børnefamilier, sideløbende
med beskæftigelsesindsats til
forældrene.
Er du den rigtige kandidat?
❖ Har du erfaring med at yde pædagogisk og praktisk støtte til især udenlandske familier?
❖ Har du stor faglig viden om hvordan man strukturerer en hverdag, sætter rammer og laver
adfærdsregulering?
❖ Kan du være en stærk faglig partner i et makkerskab, der skal sikre at indsatsen i familien
hænger sammen på tværs af problemstillinger med beskæftigelse og helbred?
❖ Kan du levere høj kvalitet i dit samarbejde med myndigheder og i den skriftlige
rapportering?
Så er du måske den helt rigtige kandidat til Udviklingshuset Brain&Body ApS!
Vi ønsker at starte omgående med en kort tidsbegrænset ansættelse, som skal afgøre om
indsatsen kan fortsætte på længere sigt. Du kan derfor fint være freelanceansat eller
selvstændig konsulent. Der er tale om 15 timer til denne opgave, som kan forlænges og
udvides til andre opgaver, afhængig af dine kompetencer og afprøvningsperiodens udfald.
Som Familie Støtte- og kontantperson hos Udviklingshuset Brain&Body ApS får du:
❖ Et selvstændigt og alsidigt job med mange forskellige arbejdsopgaver
❖ Samarbejde med gode fagligt dygtige kollegaer og offentlige myndigheder
❖ Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, processer og forløbets udvikling
❖ Introforløb og oplæring i Udviklingshuset Brain&Bodys metoder
❖ Supervisionsgruppe med facilitering af autoriseret psykolog
❖ Personlig udvikling gennem kurser, faglige seminarer og intern lærings- og videndeling
❖ Frie arbejdsforhold, hvor du selv tilrettelægger dine opgaver og din arbejdsuge

Opgaverne og de faglige kompetencekrav
Opgaverne består af: Generel understøttelse af familien – herunder praktisk og pædagogisk
støtte. Hjælp til at strukturere hverdagen og sikre at børnene kommer i børnehave og
vuggestue. Hjælpe forældrene til håndtering af børnene og yde pædagogisk vejledning i
forhold til at sætte rammer og regulere adfærd. Støtte til stimulation af børnene og
introduktion til dansk kultur og kulturelle oplevelser. Støtte familien i forhold til samarbejde
med institutioner, kommunen og andre instanser for børnene. Vejledning i kost og sundhed.
Du har en faglig uddannelse inden for social pædagogik eller socialrådgivning og erfaring med
familievejledning. Du har indsigt i Servicelovgivningen omkring familiestøtte og har erfaring
med at indtræde i både praktiske og pædagogiske opgaver. Du skal have værktøjerne på plads
i forhold til at støtte både voksne og børn. Du har gode kommunikative og skriftlige
kompetencer i forhold til et tæt samarbejde med myndigheder og til journalføring og
rapportskrivning. Det er et absolut krav, at du har bil til rådighed og er indstillet på, at du til
daglig skal færdes både i hjemmet, deltage i møder på institutioner og kommunen samt støtte
op omkring fritidsaktiviteter.
Personlige kompetencekrav
Vigtigst er din evne til at skabe en tryg og ligeværdig relation og troen på, at den enkelte har
ressourcer og muligheder for at udvikle sig. Du er nysgerrig og fordomsfri og skal have en
robusthed, så du kan være tæt sammen med familien i både fysisk og mental forstand. Du har
en positiv, løsningsorienteret og anerkendende tilgang i din dialog med familien,
myndighederne og andre parter omkring familien.
Om Udviklingshuset Brain&Body ApS
Vi leverer Afklarings- og Empowermentforløb som Anden Aktør til Jobcentre. Vi arbejder også
med udviklingsprojekter, der kan skabe ny viden og metoder i beskæftigelses- og
integrationsindsatsen. Vi har særlig erfaring og specialiseret viden i at samarbejde
med kvinder med indvandrebaggrund og borgere med komplekse barrierer i forhold til
arbejdsmarked og integration. Vores tilgang er banebrydende, fordi vi arbejder med kroppen
som udviklingsvej og på den måde skabe motivation resultater. Kvalitet, erfaring og grundig
metode er nøgleord for alle forløb i Udviklingshuset Brain&Body. Vi har altid et
helhedsorienteret fokus på den enkelte borgers livssituation og jobmuligheder.
Du er velkommen til at kontakte Faglig chef Bettina Belmadani på tlf. 26 19 82 28 eller
Direktør Annette Schandorph på tlf. 29 48 83 81, hvis du har spørgsmål. Send en ansøgning
vedlagt CV på mail til info@brainandbody.dk nu. Vi skal i gang med det samme.

