Egholt udvider og søger miljøterapeuter
Vi søger miljøterapeuter til vores 2 opholdssteder for børn og unge til ansættelse snarest
mulig.
Du skal have lyst til at være med til at skabe et af landets bedste miljøterapeutiske
behandlingsmiljøer for børn, unge og unge voksne med psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Udover de 2 opholdssteder har Egholt også et botilbud og et dagtilbud/STU for voksne
og en intern skole for børn og unge.
Egholt har som mål at skabe udvikling hos vores beboere, der alle kæmper med psykisk
sygdom. Behandlingsmiljøet på Egholt hviler på en miljøterapeutisk og mentaliserende
tilgang, der tager afsæt og har forståelsesramme i de psykodynamiske udviklingsteorier. Vores tilgang omsættes på forskellig vis efter beboernes alder og formåen.
Egholt er karakteriseret ved sin smukke beliggenhed, det tilhørende økologisk landbrug
med dyr, urtehave samt værksteder.
Vi tilbyder:
•
•
•
•

At du i en organisation med lang erfaring kommer til at arbejde i en miljøterapeutisk
ramme, der er psykodynamisk funderet
At du deltager i den interne 2-årige miljøterapeutisk uddannelse
Kollegial sparring samt personlig og faglig supervision
At du kommer til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt

Vi forventer:
•
•
•
•
•
•

At du har en mellemlang videregående uddannelse inden for de sociale og
sundhedsfaglige professioner
At du er psykisk robust og parat til at arbejde med dig selv
At du har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med børn og unge med psykisk
sygdom
At du er refleksivt indstillet og fagligt kreativ i tænkning og opgaveløsning
At du kan bruge IT som arbejdsredskab og kan skrive sammenhængende og
forståeligt
At du har kørekort

Stillingen indebærer:
•
•
•
•

En fuld arbejdstid på 37 timer, der også kan forekomme i hele døgn (efter rullende
vagtskema)
Ansættelsesforhold, der er beskrevet i Egholts medarbejdercharter
Tværfagligt samarbejde mellem alle Egholts afdelinger samt med pårørende og
eksterne samarbejdspartnere
Vi opfordrer til at læse beskrivelsen ”Kompetenceprofil for medarbejdere på Egholt”,
som ligger på vores hjemmeside

Din ansøgning MRK. ”miljøterapeut” vedlagt cv samt uddannelsesbeviser, bedes
sendt elektronisk (som word eller pdf-fil) til ansoegning@egholt.dk således at den er os
i hænde senest d. 29. september 2017 kl. 12. Samtaler forventes afholdt løbende.
For yderligere oplysninger er du velkommen til at ringe til behandlingsansvarlig
Anne-Mette Neve Alsbjerg på tlf. 57 63 86 07.
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