
 

Initiativrig og tydelig Pædagog til Hjemløseområdet 
 

Herberget Lærkehøj (§110 boform) søger en engagereret og initiativrig pædagog, som har lysten til 

at indgå i arbejdet med nogle af samfundets mest marginaliserede borgere. Vi har plads til 26 

hjemløse, som er misbrugende og sindslidende. Størstedelen (ca.80%) af vores beboere er mænd. 

Vi er en selvejende institution med baggrund i KFUKs sociale arbejde, og er en del af 

Frederiksberg Kommunes hjemløseplan, hvor vi aktivt arbejder med at udvikle indsatsen på 

hjemløseområdet.   

Det pædagogiske team på herberget består af fem medarbejdere med en blandet socialfaglig 

baggrund. Herudover har Lærkehøj yderligere 20 fastansatte medarbejdere, som bl.a. varetager 

opgaver i tilknytning til vores natvarmestue og akutboliger. Lærkehøj har endvidere egen 

sygeplejerske og socialrådgiver ansat. 

 

 

Arbejdsopgaver 

Du bliver kontaktperson for 4-6 beboere og skal via dit relationsarbejde motivere og støtte, således 

at beboerne styrker egne ressourcer og evner til aktivt at forholde sig til og handle i eget liv. 

Metodisk arbejder vi bl.a. efter KRAP-metoden.  

Derudover vil dine primære opgaver være at: 

• Udarbejde opholdsplaner og løbende følge op herpå i samarbejde med beboerne 

• Sikre en fyldestgørende kommunikation, bl.a. via vores Bosted-system (Sensum) 

• Igangsætte og deltage i aktiviteter sammen med beboerne – vi har gennem årene holdt 

koloniture, grillarrangementer, friluftsture, billardturneringer, madklubber mm.  

• Deltage i teammøder, personalemøder samt supervision 

Det forventes endvidere, at du aktivt og konstruktivt bidrager til det tværfaglige samarbejde, 

således at alle huset kompetencer kommer i spil og udnyttes bedst muligt. 

     
Hvad forventer vi 

Vi forventer, at du er uddannet pædagog – også gerne nyuddannet - med stor lyst til at arbejde 

med stedets målgruppe. Det er naturligvis en fordel, hvis du allerede har erfaring med 

relationsarbejdet inden for området ”socialt udsatte”, fx hjemløse, psykisk syge eller misbrugere.  

 



Derudover lægger vi vægt på, at du: 

• Har en indre styrke, som sætter dig i stand til at hjælpe og motivere beboerne til at imødegå 

de mange udfordringer, som de støder på 

• Er en tydelig formidler 

• Er omstillingsparat og kan være spontan. 

• Er synlig i forhold til beboerne. 

• Har gennemført en praktikvejlederuddannelse eller ønsker dette.  

• Har en høj grad af fleksibilitet i forhold til opgaverne, som skal løses 

Samtidig er det vigtigt, at du er i besiddelse af en kreativ energi, som gør det let for dig at spotte og 

igangsætte aktiviteter, som kan medvirke til at styrke beboernes færdigheder samt give dem en 

større trivsel i hverdagen. 

Vi tilbyder 

En spændende og uhøjtidelig arbejdsplads, hvor du kommer til at arbejde sammen med 

engagerede kolleger samt en ledelse som vægter åbenhed og dialog højt. Vi er en arbejdsplads, 

hvor muligheden for indflydelse på egen dagligdag er stor.  

Gode muligheder for relevant faglig efteruddannelse – herunder KRAP. Der er endvidere afsat tid 

til faglig og personlig sparring samt supervision.  

En fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer (inkl. frokost) i skiftende dag- og aftenvagter, 

som fordeles over ugens fem første dage (mandag-fredag). Der vil gennemsnitligt være 2 

aftenvagter per uge. Ansættelsen sker i henhold til den gældende overenskomst med SL.  

Ansøgning 

HR Short Cut assisterer Lærkehøj med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om stillingen 

rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.  

Første samtalerunde afholdes i uge 36 2017.  

Stillingen ønskes besat med virkning fra 1. november 2017 

Din ansøgning mærket ”Pædagog Lærkehøj” samt CV og eksamensbevis sendes til  

elr@hr-short-cut.dk. Ansøgningsfristen er søndag den 27. august 2017, kl. 12.00. 

 

 

 

 

Herberget Lærkehøj er et midlertidigt botilbud for hjemløse med svære personlige og sociale problemer 
herunder misbrug og mangeartede psykiske problemer. 
 
Vi har 26 værelser på herberget og tilbyder støtte i vores seks etværelses lejligheder i almennyttigt 
boligbyggeri. Lærkehøj driver også en natvarmestue til gadehjemløse. Natvarmestuen har 14 senge. 
 
Lærkehøj – som geografisk ligger på Frederiksberg – beskæftiger 25 fastansatte medarbejdere og ca. 
15 vikarer. På www.laerkehoej.dk kan du læse mere om os. 
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