Udviklingshuset Brain&Body

Vi søger...

Job&Krop
konsulent

Udviklingshuset Brain&Body ApS er i en rivende udvikling, med nye
kunder og opgaver. Derfor søger vi Job&Krop konsulenter til beskæf
tigelses-, ressource- og afklaringsforløb i København og på Vestegnen.
Er du den rigtige kandidat?
✦	Har du stor erfaring med at tilrettelægge ressource-, afklarings- og beskæftigelsesrettede
forløb for ledige borgere på den yderste kant af arbejdsmarkedet?
✦	Har du stor faglig viden om sammenhæng mellem krop, psyke, mental sundhed og læring?
Og kan du bruge dig selv som redskab i relationen med borgere, du samarbejder med?
✦	Kan du være en stærk faglig partner til Jobcentrenes sagsbehandlere og jobkonsulenter?
Så er du måske den helt rigtige kandidat til Udviklingshuset Brain&Body ApS!

Vi ønsker at starte 1. april med freelanceansættelser, som senere kan udvikle sig til faste stillinger,
hvis du ønsker det. Der kan være tale om både deltid og fuldtid.
Som Job&Krop konsulent får du
✦	Et selvstændigt og alsidigt job med mange forskellige arbejdsopgaver
✦	Samarbejde med både virksomheder og myndigheder
✦ Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, processer og forløbenes 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 på kontor i dejlige omgivelser i det indre København
og mulighed for hjemmearbejdsplads
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Udviklingshuset Brain&Body

Faglige kompetencekrav
Du har erfaring med lovgivning og tilrettelæggelse
af beskæftigelsesrettede indsatser for ledige borgere
på kanten af arbejdsmarkedet. Du har uddannelse,
der kvalificerer dig til at arbejde med kropsaf
spænding, smertelindring, bevægelse, åndedræt og
følelser sideløbende. (Læs om vores teoretiske ståst
ed i vores brochure på www.brainandbody.dk. Du
har gode kommunikative og skriftlige kompetencer
i forhold til journalføring og rapportskrivning.
Rapporterne skal have socialfaglig kvalitet, der
kan anvendes til myndighedernes sagsafklaringer.
Du har et godt salgs- og servicetalent i forhold til
opsøgende og opfølgende samarbejde med private
virksomheder og offentlige institutioner.
Det er et absolut krav, at du har bil til rådighed og
er indstillet på, at du til daglig skal rundt på både
arbejdspladser og i kommuner.

Personlige kompetencekrav
Vigtigst er din evne til at skabe en tryg og ligevær
dig relation og troen på, at den enkelte har ressour
cer og muligheder for at komme ind på arbejds
markedet. Du er nysgerrig og fordomsfri og skal turde være tæt sammen med borgeren i både fysisk og
mental forstand. Du har en positiv, løsningsorienteret og anerkendende tilgang i din dialog med virksom
heder og kontaktpersoner som sikrer, at du, sammen med borgeren, kan få lov til at afprøve muligheder
og til at prøve igen og igen, når det er nødvendigt for at skabe afklaring, progression og jobmuligheder.

Om Udviklingshuset Brain&Body ApS
Vi leverer Afklarings- og Empowermentforløb som Anden Aktør til Jobcentre. Vi arbejder også med ud
viklingsprojekter, 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, erfar
ing og grundig metode er nøgleord for alle forløb i Udviklingshuset Brain&Body. Vi har altid et helheds
orienteret fokus på den enkelte borgers livssituation og jobmuligheder.

Vil du vide mere...
Du er velkommen til at kontakte Faglig chef Bettina Belmadani på tlf. 26 19 82 28
eller Direktør A
 nnette Schandorph på tlf. 29 48 83 81,
hvis du har spørgsmål. o@brainandbody.dk

senest d. 10. marts 2019.

Send en ansøgning vedlagt CV
på mail til info@brainandbody.dk
senest d. 10. marts 2019.
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