MINI

JOBMESSE
TIRSDAG 16. NOVEMBER 2021
KL. 10.00-13.30
Socialpædagogernes A-kasse
Kreds Lillebælt & Kreds Sydjylland
Galgebjergvej 4
6000 Kolding

Er du på udkig efter drømmejobbet - eller har du lyst til at blive
inspireret i din jagt på den rette arbejdsplads? Så kom til minijobmesse i A-kassen og mød 4 forskellige arbejdspladser, som
lige nu mangler medarbejdere.
Få et indblik i deres hverdag, fagligheden og metoderne og
benyt dig af muligheden for at stille spørgsmål og få en god
dialog – med din måske kommende arbejdsplads

PROGRAM
10:00 - 10:15 	Præsentation og velkomst
10:15 - 10:30 	Rosenvænget v/ Helle Knappe
Målgruppen er borgere med udviklingshæmning og med forskellige diagnoser – dog
ingen udadrettet adfærd. Et spændende hus,
hvor du får mulighed for at sætte retning og få
mulighed for at lave analyser af nye borgere,
da vi har 4 lejligheder klar snart.
Et hus der er i rivende udvikling og et sted
hvor du har frie hænder til at afprøve forskellige tiltag og hvor du skal bruge dine kompetencer, da der er masser af pædagogisk
arbejde.
10:30 - 10:45 	Hasselvej 1A v/ Marianne Styrk
Hasselvej 1A tilbyder specialiserede socialpædagogiske indsatser ud fra den enkelte
borgers behov, med fokus på trivsel, rehabilitering og udvikling.
Målgruppen er voksen udviklingshæmmede
med flere diagnoser, såsom autisme, omsorgssvigt, ADHD, psykiatrisk overbygning,
alkoholiseret skade, skizofreni m.m. Meget
spændende gruppe mennesker. Meget lidt
pleje.
På Hasselvej 1A er dagsstruktur et vigtigt
element i den pædagogiske værktøjskasse,
det er med til at skabe den fornødne ro og
tryghed omkring den enkelte borger. Det giver
livskvalitet og mulighed for, at den enkelte
borger kan udvikle sig med udgangspunkt i
eget potentiale
10:45 - 11:00 	PAUSE

Alle de mennesker, Memox er i kontakt med,
skal føle sig mødt på en positiv og anerkendende måde. De har en høj faglighed og
ambitioner og arbejder ud fra, at løsninger
ikke findes ved at tale om problemer, men ved
at fokusere på de positive undtagelser og gøre
mere af dét, der virker.
Borgerens selv- og medbestemmelse sættes
i centrum og der arbejdes med en anerkendende tilgang og tages afsæt i individuelle
handleplaner.
11:15 - 11:30 	Kobbelgården v/ Tina O. Christiansen
og Anne Tolstrup
Kobbelgaarden 3 er et bosted for personer
over 18 år med vidtgående nedsat funktionsevne. Vi har 40 lejligheder heraf én aflastningsplads. Vi arbejder fremmende med udvikling af borgernes potentiale gennem støtte
og guidning. Dette med henblik på at skabe
de bedste rammer for borgernes mulighed for
at leve et godt liv på egne betingelser.
Vi arbejder tæt sammen med pårørende og
relevante eksterne samarbejdspartnere.
Fokusset er at bidrage til at skabe en helheds
struktur og støtte for den enkelte borger på
Kobbelgården.
Vi har lavet en kerneopgave definition: ”Vi
lykkes når borgene oplever en tryg hverdag
og mødes med nærvær af et professionelt
fællesskab”.
11:30 - 12:30 	Opsamling + Jobspeeddating
12:30 - 13:30 	Frokost og tak for i dag

11:00 - 11:15 	Memox v/ Henny Fruerlund
Memox tager socialt ansvar i forhold til at
hjælpe og støtte udsatte børn og unge og
hjælper med at skabe positive forandringer
i udsatte familier. De er specialister i familiebehandling i både multietniske og danske
familier i hele landet.

VI GLÆDER
OS TIL AT
SE DIG

TILMELDING	
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 / Mehendi Deol - mhd@sl.dk
TRANSPORTGODTGØRELSE
Hvis du har over 30 km fra din bopæl til mødestedet, altså mere end 60 kilometers
samlet transport udbetaler fagforeningen transportgodtgørelse efter statens takster,
som er 1,99 kroner pr. kilometer.
Du kan udfylde en ansøgning om transportgodtgørelse digitalt på sl.dk under A-kasse/
blanketter/øvrige blanketter. Du får en kvittering, så snart du har sendt den til os.

