arbetshandledare/pedagog; HOMSAN AB; Stockholm; 20-08-27
Är du en utbildad arbetshandledare/pedagog med en önskan om att få vara
drivande i förändringsprocesser och kvalitetsarbete på din arbetsplats? Då har vi en
tjänst till dig!
Vi är Homsan, ett familjeägt företag som genomsyras av personligt engagemang. Vi driver
daglig verksamhet för den som omfattas av LSS, med individens önskningar och behov
som grund i allt vi gör. Vi erbjuder även anpassade lösningar för boendestöd, ledsagning
och avlösarservice.
Om rollen:
Nu söker vi en kompetent medarbetare till en av våra dagliga verksamheter, ASTa. För att
trivas i denna roll är det viktigt att du har tidigare erfarenhet av att jobba med personer
inom autismspektrat. Meriterande är även om du har arbetat med personer på en tidig
utvecklingsnivå.
ASTa är en verksamhet som växer stadigt och därför ser vi dessutom gärna att du trivs
med att vara drivande i förändringsprocesser och har en hög förståelse för samt kunskap
inom kvalitetsarbete. Det här är en roll där du har stor möjlighet till att påverka och
utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifter:
I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta med deltagarna både enskilt och i mindre
grupp. Du kommer att vara stödperson för en-två deltagare. Som stödperson ansvarar du
för att deltagarna får en utvecklande verksamhet utifrån sina behov. De flesta deltagare
har individuella aktiviteter. Schemat för dessa aktiviteter gör du som stödperson
tillsammans med deltagaren i fråga, med hjälp från dina kollegor. Tillsammans formulerar
och dokumenterar ni även mål i respektive deltagares genomförandeplan.
Deltagarna på ASTa har alla ett stort behov av rutiner och en lugn miljö vilket innebär
mycket planering och nära samarbete med deltagarens nätverk. Vi ser därför gärna att du
har lätt för att knyta kontakter och hålla dem levande.
För att möjliggöra en hållbar och utvecklande arbetsmiljö har alla verksamheter extern
handledning.
Vi vill att du har:
grundutbildning inom vård och omsorg
erfarenhet av att arbeta med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Vi ser gärna att du har:
Högskoleutbildning, gärna inom pedagogik som ett alternativ till grundutbildning
körkort
Har en hög förståelse för kvalitets och utvecklingsarbete
I Homsan får du:
Arbeta i ett familjeägt företag med sunda värderingar
Kollektivavtal genom Almega/vårdföretagarna
Närhet till chef och ledning
Anställningsform: visstidsanställning ca 1 år med trolig förlängning
Arbetstid. 75-100 %
Tillträde: efter överenskommelse. Rekrytering och anställning sker fortlöpande.
Lön
fast lön/månadslön
Kontaktperson
Lena Elfvingsson
08-680 77 78 / 072-222 99 48
lena.elfvingsson@homsan.se

