Husalf til praktiske og kollegiale aktiviteter, Glad Fonden i Ringsted – 29 timer

Motiveres du af at bidrage til en god og meningsfuld hverdag for andre, ved at støtte op om
både trivsel og praktiske opgaver? Så er det måske dig vi søger til en nyoprettet stilling i
vores dejlige hus i Ringsted. Vi uddanner og beskæftiger mennesker med
funktionsnedsættelse, udviklings-hæmning, autisme, ADHD og psykisk sårbarhed og vi tror
på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi
bor i, rigere, gladere og mere inspirerende
Jobbet
Vi har omlagt nogle af vores personaleressourcer og søger nu en kollega, der kan bidrage til
både de gode fysiske og psykiske rammer, vi har på vores arbejdsplads. Vi har valgt at kalde
stillingen ’Husalf’, da vi forestiller os en kollega, for hvem det er naturligt både at se og
fornemme, hvor i huset der er behov for en ekstra hånd eller menneskelig opmærksomhed,
og som er en naturlig kulturbærer, der bidrager til den gode stemning i huset.
Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores kolleger med særlige behov. Overordnet er
det dit ansvar, at vores hus er rent og rart at være i – således forestår du rengøringen alene,
men det er vores ønske at nogle opgaver supporteres af kolleger. En anden vigtig funktion er
dit bidrag til det sociale liv på arbejdspladsen – det kan eksempelvis ske i form af, at du den
ene dag hjælper en faglærer med at igangsætte en social aktivitet i klassen eller arrangerer
en udflugt og en anden dag fremtryller og serverer et lækkert frugtfad til et møde.
I vores hus er hverdagen aldrig helt forudsigelig, og derfor har vi brug for en fleksibel og
serviceorienteret kollega, der kan træde til, hvor behovet opstår - uanset om det er til en
praktisk opgave eller menneskelig støtte.
Du får reference til vores afdelingschef og daglig kontakt med 40 engagerede elever og
medarbejdere.
Vi tilbyder
• Familievenlige arbejdstider. Der er stor frihed til at planlægge dine arbejdstider under
hensyn til opgaveløsningen
• Et inspirerende, sjovt og godt arbejdsmiljø. Vi sætter medarbejdernes trivsel højt, og
passer på hinanden. Her er ledelsens dør altid åben
• En arbejdskultur, der er kendetegnet af varme og humor
• En høj grad af frihed. Du planlægger og tilrettelægger selv dine opgaver. Her er
naturligvis også altid hjælp og sparring at hente, fra både kolleger og ledelse
• Høj grad af samarbejde på tværs af afdelingerne i huset
• Du får lov til at arbejde med en skøn flok kolleger, som du kan være med til at gøre en
positiv forskel for
Stillingen er på 29 timer, og løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Som
socialøkonomisk virksomhed er vi ikke lønførende.

Din profil
• Du er glad for praktisk arbejde som rengøring/tøjvask og kan hænge et billede op
• Du trives med at få tingene til at glide, så hverdagen fungerer bedst muligt for andre
• Du finder det naturligt at indgå i en samtale, hvis en kollega har en dag med
udfordringer og gerne vil tale om det
• Du er god til at se styrker og kompetencer hos andre
• Du kan optræde professionelt i tilspidsede situationer, er tålmodig og forstår at agere
autentisk med respekt for dine medmennesker
• Du kan arbejde med IT og Office-pakken på basisniveau

Om os
Vi bor tæt på Ringsted station og arbejdskulturen er præget af, at mange af medarbejderne
pendler. Vi er et mindre hus, hvor samarbejdet kolleger imellem er i højsædet. Vi har både
ansatte på ordinære vilkår samt ansatte i beskyttet beskæftigelse, så vi er en blandet flok med
mange forskellige ressourcer og vidensområder.
Vores pædagogisk uddannede personale samt ledelsen varetager pædagogisk
opkvalificering af medarbejderne. Der er altid plads til at vende en problemstilling, og vi tror
på, at mennesker vokser og udvikler sig, når de deler erfaringer og betragtninger.
Samarbejde med de øvrige afdelinger i Glad Fonden sker i et spændende, fagligt ambitiøst og
kreativt produktions- og uddannelsesmiljø.
Ansøgningen
Kan du se dig selv i jobbet som vores nye kollega, så send din motiverede ansøgning og CV
mærket ’Husalf’ til afdelingschef Bolette Pilegaard Graae på job-ringsted@gladfonden.dk
Vi afholder samtaler tirsdag den 21. juni og tiltrædelse er den 1. august 2022.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef Bolette Pilegaard
Graae på tlf. 4012 6062.

Glad Fonden er en vækstfokuseret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor bl.a.
medier, kultur, køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på et tæt
samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Vi er mere end 300 medarbejdere og
100 elever fordelt på 5 afdelinger i landet – vores hovedafdeling ligger i København.
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det
samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende.
Se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk

