JOB- &

KARRIEREMESSE
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

TIR SDAG 23. AU GU ST 2022 K L. 10:00 – 14:00
Er du på udkig efter drømmejobbet - eller har du lyst til at blive inspireret i
din jagt på den rette arbejdsplads? Så tag dit CV under armen og kom til en
inspirerende dag og hør om de mange muligheder og jobåbninger der er,
når SL-A og BUPL-A går sammen om at afholde en Job- og karrieremesse.
Vi har inviteret en række arbejdspladser fra både social/ specialområdet (SL)
og almenområdet (BUPL).
Efter arbejdspladsernes præsentation, har du mulighed for at gå i dialog
med dem, stille spørgsmål og evt. lave konkrete aftaler.
Netop jobmulighederne har vi gjort let for dig at komme tæt på denne dag.
Du får bl.a. mulighed for at:
•	
Møde både medarbejdere og ledere fra forskellige områder til en
uforpligtende snak om job og karriere.
•	
Høre mere om kerneopgaven, metoder og hverdagen.
•	
Få en uformel karrieresamtale med en jobkonsulent eller få konkret
sparring på dit CV og din ansøgning, så du er klædt godt på til den videre
jobsøgning (husk at medbringe CV og ansøgning i printet udgave).

PROGRAM
10:00 Præsentation og velkomst
10:10 Præsentation af
arbejdspladser
› Specialpædagogik på
skolerne i odense
› Montagen, faaborgmidtfyn kommune
› Landsby-ordningen treege-skolen – faaborgmidtfyn kommune
› Handicapcenter fyn
› Strib børnehus og børnehuset
egetræet - kom og leg med os!
11:00 pause
11:15 præsentation af
arbejdspladser
› Børneinstitution holluf
pile- tingkær
› Habitus – faglig omsorg –
botilbud fordeling jylland & fyn

Job- & Karrieremessen er for dig, som enten er på udkig efter et nyt drømmejob
- eller blot har lyst til at blive inspireret og opleve en hel vifte af muligheder.

› Den kommunale og selvejende
dagtilbud i svendborg kommune

Der vil i løbet af dagen være let frokost samt vand/kaffe/te.

› Børne og ungehusene udby,
middelfart kommune

Deltagelse er naturligvis gratis og vi glæder os meget til at møde dig.

12:00 Pause
12:15 Frokost og jobdating
SL-A + BUPL-A stand
Jobcenter stand
13:45 Opsamling og tak for i dag
TILMELDING
SL medlem: Du tilmelder dig
på Medlemsportalen --> Book
samtaler og møder. Eller kontakt
din lokale jobkonsulent Maria Krogh
Hesselberg mkh@sl.dk
/ Maibritt Kirk Kjær mkk@sl.dk
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BUPL medlem: Tilmelding til Mikkel
Pedersen, mipe@bupl.dk
TRANSPORTGODTGØRELSE
Efter gældende regler i a-kassen

PRÆSENTATION AF ARBEJDSPLADSER
SPECIALPÆDAGOGIK PÅ SKOLERNE
I ODENSE

I Odense Kommune har vi 34 folkeskoler, hvoraf de 2 er
rene specialskoler for børn med både fysiske handicaps og
mentale udfordringer. Derudover har vi 12 specialafdelinger
på almenskolerne, hvor børn og unge med alle former for
udviklingsforstyrrelser har skolegang og fritidsliv.
Som skolepædagog i Odense Kommune er der derfor rig
mulighed for at arbejde med lige præcis det område, der
matcher dine faglige interesser og kompetencer.
På alle skoler og specialtilbud er der et tæt tværprofessionelt
samarbejde, primært mellem lærere og pædagoger i hverdagen. Desuden samarbejde med eksterne partnere som
psykologer og socialrådgivere.

BØRNEINSTITUTION HOLLUF
PILE- TINGKÆR

Børneinstitution Holluf Pile- Tingkær består af 8 børnehuse
som alle er integrere med vuggestue og børnehave og 2 af
husene har gæstehuse med børn fra dagplejen. Vi vægter at
det syder af liv og glade børn i alle institutionens 8 børnehuse
samt i de 2 gæstehuse.
Alle huse arbejder med børnene i mindre grupper, for på den
måde at styrke deres indbyrdes relationer, men også for at den
voksne har et tæt og indgående kendskab til det enkelte barn.
Vi sætter en ære i at være ambitiøse på børnenes vegne og
alle huse arbejder derfor med at implementere IT-teknologi
som en naturlig del af dagligdagen, ud fra devisen, at når man
vokser op i en af verdens robotbyer, så skal det også kunne
mærkes i børnehøjde.
Det betyder selvfølgelig ikke, at børnene så ikke bliver beskidte
eller leger vilde lege udenfor, vi bestræber os på at kunne
favne det hele. Vi lægger vægt på tid til fordybelse, samt at
børn har tid til at lege, for derigennem at undersøge og forstå
verden. Det er her dannelsen af børnene tager sin begyndelse.
Vi arbejder med sammenhænge i barnets liv, og derfor
kommer områdets dagplejere ofte på besøg i vores huse, så
de børn der kommer fra dagplejen, har et godt kendskab til
børnehuslivet når de starter ved os. Vi har samtidig et stærkt
og solidt samarbejde med områdets skoler, og især med
forårs-SFO’erne, for også her at skabe sammenhæng.

LANDSBY-ORDNINGEN TRE-EGE-SKOLEN –
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Vi er en Landsbyordning beliggende på Midtfyn, som består
af 2 skoleafdelinger fra 0. til 6. klasse med tilhørende SFO
og Junior klub. Der er et tæt samarbejde mellem vores
børnehuse omkring det pædagogiske arbejde med lærerplanstemaerne, fokus på overgange og forældresamarbejdet der
gør, at vores pædagoger løser alsidige opgaver og videndeler
med hinanden ift. børnehusenes kerneopgaven. På vores
skoleafdelinger har vi et tæt samarbejde mellem lærere og
skolepædagoger, hvor vores pædagoger ofte er med i den
daglige undervisning. Efter undervisningens afslutning følger
pædagogerne eleverne i SFO, hvor der er pædagogisk fokus på
at udvikle børnenes leg og læring.

STRIB BØRNEHUS OG BØRNEHUSET
EGETRÆET - KOM OG LEG MED OS!

Vi arbejder med Middelfart visionen der hedder ” Fra Middelfartbarn til verdensborger”. Visionen tager udgangspunkt i
verdensmålene.
I Strib Børnehus er lyst til leg, læring, trivsel, udvikling og
dannelse - individuelt og gennem fællesskaber – vores fælles
fokus og ansvar. Børnenes hverdag, får betydning langt ind
i deres fremtidige liv, hvorfor vi tager hver enkelt hverdags
nu alvorligt.
Børnehuset Egetræet er en integreret institution i Ejby og er
et børnehus i en rivende faglig udvikling – hvor børns trivsel,
udvikling, læring og dannelse er vores fokus, så alle børn får
Helhjertede dage hver dag. Vi har 18 vuggestuebørn og 54
børnehavebørn. Vuggestuebørnene er opdelt i to grupper og
børnehavebørnene i tre- hvoraf den ene gruppe udelukkende
består af de kommende skolebørn. 35% af vores børn er
flersprogede så børns sproglige udvikling, et tæt og forpligtende forældresamarbejde samt ”leg på Plejehjem” er vores
fokuspunkter for faglig udvikling i 2022.
Vi har en kæmpe legeplads. Ejby mose, Hundeskoven,
kommunale legepladser, Plejecenter Egebo, Ejby bibliotek og
Ejby skole ligger meget tæt på os og er naturlige samarbejdspartnere for os.

PRÆSENTATION AF ARBEJDSPLADSER
DEN KOMMUNALE OG SELVEJENDE
DAGTILBUD I SVENDBORG KOMMUNE

Vores mål at skabe en hverdag med høj faglighed og med
fokus på læringsmiljøet og hvor man som medarbejder skal
turde at tænke tanker ind i en pædagogisk kultur og at bidrage
til forandringsprocesser. Endvidere er der fokus på projekter
som understøtter børns/familiers udvikling og trivsel

Vi gør det muligt at tilpasse arbejdet, således at der også
er mulighed for at være på arbejdspladsen i mindre gode
perioder.
Habitus – faglig omsorg - Botilbud fordeling Jylland & Fyn
’Minimer problemskabende adfærd – skab mere livskvalitet’

MONTAGEN, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Vi bedriver visualiseret, struktureret pædagogik og vi opdeler
vores brugere efter alder, psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, sociale problemer, lav moderat eller højt funktionsniveau, begavelse/intelligens.

Montagen tilbyder beskyttet beskæftigelse i et arbejdsfællesskab med ligestillede.

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs.
tillægsdiagnoser som for eksempel mental retardering, angst,
epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD,
mfl. samt problemskabende adfærd.

Montagen er en produktionsvirksomhed beliggende i Kværndrup, hvor forskellige produktionsopgaver løses af borgere,
hvis forsørgelsesgrundlag er førtidspension.

Vi hjælper den enkelte med at få struktur på hverdagen.
Vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation og ståsted i
livet, og tilbyder en jobfunktion i et støttet miljø, hvor der tages
hensyn til alle.
Vi arbejder rehabiliterende og lægger vægt på, at borgeren
selv får indflydelse på hverdagen og selv er med til at
bestemme, hvilke opgaver, der ønskes at arbejde med.

I Habitus kommer alle igennem et On-boarding forløb - med
en Pre- Boarding inden selve intro på botilbuddet. Alle
kommer til en 2 måneders samtale med sin leder, hvad enten
du er vikar eller fastansat.
Den 01.09.2022 åbner et nyt botilbud på Hesselager på Fyn.
Det kommer til at have 10 borgere og vi får brug for 45 faste
medarbejdere plus vikarer – er det et job for dig?

PRÆSENTATION AF ARBEJDSPLADSER
Kom og mød vores afdelingsledere og medarbejdere på
jobmessen – så kan vi sammen matche dine kompetencer og
ambitioner med vores.

HANDICAPCENTER FYN

Har du ambitioner for din faglighed?
I handicapcenter Fyn kan du finde spændende opgaver i
arbejdet med børn, unge og voksne med komplekse problemstillinger. Vi tilbyder bo- og dagtilbud til borgere med betydelig
og varig funktionsnedsættelse, fysisk og psykisk udviklingshæmning, autisme og syndromlidelser.
Handicapcenter Fyn er det største center i Region Syddanmarks socialområde med over 500 ansatte fordelt på 15
enheder. Det betyder at du sandsynligvis kan finde et hus, hvor
opgaverne matcher netop dine ønsker for faglig udfordring.
Vores volumen betyder, at du vil finde et stort kollegafællesskab med mange fagligheder. Du vil arbejde tværfagligt med
centerets egne sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og
pædagoger med supplerende diplomuddannelser. Vores fælles
faglige sprog er KRAP (kognitiv, ressourceorienteret, anerkendende praksis), som har sit fundament i et menneskesyn, der
vægter menneskeligt ligeværd. Du skal ikke kende KRAP på
forhånd, vi klæder dig på.
Vi lægger vægt på at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø
og har engagerede arbejdsmiljørepræsentanter i alle
afdelinger. Vores ledere får alle lederuddannelse inden for
KLAR (KRAP-lederuddannelse) og arbejder også med dette
udgangspunkt i både faglig ledelse og personaleledelse.
Da vi er et center under Region Syddanmarks socialområde
har vi en stor faglig organisation bag os. Vi er i øjeblikket del
af en spændende strategiudvikling, der har fokus på, hvordan
vores tilbud skaber livskvalitet for borgerne. I den proces
inddrages både borgere, pårørende og det personale som er
del af borgernes dagligdag.

VI GLÆDER
OS TIL AT
SE DIG
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Læs mere om Handicapcenter Fyn og de specifikke afdelinger
her: Handicapcenter Fyn (regionsyddanmark.dk)
Læs mere om Region Syddanmarks Socialområde her:
Socialområdet i Region Syddanmark
Læs mere om KRAP her: PsykologCentret i Viborg og Skive
| Læs mere her | KRAP

BØRNE OG UNGEHUSENE UDBY,
MIDDELFART KOMMUNE

Børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og
psykiatrinære vanskeligheder. Der er tale om aldersvarende
kompetencer på nogle områder og markant forsinket udvikling
på andre. Børnenes primære udfordringer er på det kognitive,
følelsesmæssige og sociale område og kan komme til udtryk
ved stor følelsesmæssig frustration, manglende forståelse
for konsekvenserne af egen adfærd, manglende forståelse for
sociale sammenhænge, manglende empati og udadreagerende adfærd. Børne- og ungehusene Udby modtager børn og
unge mellem 6 og 18 år (23 år).
Børne- og ungehusene består af 2 huse og tilhørende
bygninger, der anvendes som bolig til enkelte børn/unge.
På Udby er også en intern skole, hvor ca. halvdelen af
børnene går.
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