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Lærer søges til Team Job
Team Job er vores erhvervsrettede linje, der bruger værksteder og praktikker til at udvikle de unges personlige, sociale
og faglige kompetencer. Vores værksteder er Lys og butik,
Pedel og håndværk samt Blomster og dekoration. Du vil indgå
på linje med de tre andre i teamet og vi forventer, at du kan
kombinere teori og praksis, så de unge lærer og udvikles.
Vores pædagogiske platform er KRAP, som du kommer på kursus i.
Har du lyst til at arbejde på Falster med unge voksne med
særlige behov, og har du en uddannelse som fx lærer eller pædagog og et personligt ejerskab for vores kristne
værdigrundlag, er det måske dig, der skal have jobbet.
Der bor 16 unge på skolen, hvor de gennemgår STU uddannelsen. Skolen er åben 365 dage om året, så du må påregne skiftende arbejdstider med aften- og weekendvagter.
Stillingen er på fuld tid, og ønskes besat 1.august eller
snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til
overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgning med relevante bilag sendes senest 29. juni til
js@livogjob.dk og yderligere oplysninger fås hos forstander
Jørgen Sulkjær tlf. 3073 5600.

Handicaphjælpere søges
Til august forventer vi at have 3 unge med fysiske handicap,
som skal have hjælp til deres personlige pleje samt støtte i
undervisning og fritid. Derudover vil du også få opgaver med
de andre unge, så arbejdet er meget alsidigt. Skolen er åben
365 dage om året, så du må påregne skiftende arbejdstider
med aften- og weekendvagter.
Vi søger 3 handicaphjælpere på fuld tid, der har et personligt
ejerskab for vores kristne værdigrundlag, så der i alt bliver
5 ansatte i Team handicap og støtte. Stillingerne kan søges
for ét år eller som faste stillinger. Ring til forstander Jørgen
Sulkjær tlf. 3073 5600 for at høre nærmere.
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