Arbetshandledare/pedagog med
inriktning drama/teater.
Beskrivning av tjänsten
Till Kulturverkstan daglig verksamhet söker vi nu en strukturerad arbetshandledare/pedagog
inom LSS, med kunskap och intresse för drama/teater. Du som söker måste även ha god vana av
dokumentation samt att arbeta med dator som arbetsredskap. Tjänsten är på 100%
Kulturverkstans teatergrupp älskar teater, musik och dans. Och vi älskar att stå på scen! Det är
ett stort men roligt arbete där alla kan bidra med något, efter egen förmåga.
Homsan AB bedriver social service och omsorg i Stockholm. Vi har ca 70 anställda och 200
kunder i våra olika verksamheter. Verksamheterna drivs i nära samarbete med varandra för att
skapa möjligheter till utveckling för såväl brukare som medarbetare. Då vi är ett företag som vill
fortsätta växa så är det bra om du gillar förändringsarbeten och vill bidra till verksamhetens
utveckling.
Kulturverkstan är en daglig verksamhet för personer med lindrig till måttlig funktionsnedsättning
som arbetar med olika former av kultur och skapande. I verksamheten finns personer med olika
typer av funktionsnedsättningar och du måste ha erfarenhet av att i grupp kunna arbeta
parallellt med personer med olika behov av stöd.
Teater är en av huvudinriktningarna på Kulturverkstan. Syftet är att ge målgruppen som har
teater och kultur som intresse, möjlighet att jobba med det. Vi söker nu ytterligare en
dramapedagog för att utveckla och erbjuda en större grupp möjligheten att upptäcka teatern!
På kulturverkstan arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet.

Arbetsuppgifter
I samarbete med nuvarande dramapedagog och deltagarna /skådespelarna kommer du att
planera föreställningar, regissera och ta fram rekvisita, kulisser och musik. Du kommer att arbeta
nära de andra uttrycksformerna på Kulturverkstan och skapa gränsöverskridande med musik och
konst/skapande.
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Du kommer handleda deltagare även mellan produktionsperioder och
arbeta pedagogiskt för ökad delaktighet och självständighet. I arbetsuppgifterna ingår att
dokumentera och följa upp deltagares mål utifrån genomförandeplan.
Du kommer att vara stödperson till deltagare vilket innebär ett extra ansvar för dessa, med
många kontakter.
Du kommer tillsammans med övrig personal arbeta med planering, genomförande, utvärdering
och dokumentation. Viktiga arbetsmetoder för oss är tydliggörande och strukturerad pedagogik,
kognitivt stöd, lågaffektivt förhållningssätt, kommunikation/alternativ kommunikation.
Kvalifikationer:
Grundutbildning omvårdnadsprogrammet med inriktning mot stöd till personer med
funktionshinder alt. Barn och fritidsprogrammet med inriktning mot stöd till personer med
funktionsnedsättning eller annan utbildning som bedöms likvärdigt.
Alternativt arbetslivserfarenhet inom målgruppen.
Krav:
- tidigare erfarenhet av att arbeta med drama och teater
- pedagogisk utbildning som matchar målgruppen
-kunskap och erfarenhet att arbeta med personer med kognitiv funktionsnedsättning
-kunskap och erfarenhet att arbeta med personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
-kunskap om lågaffektivt förhållningssätt.
Gärna dramapedagogutbildning, eller likvärdig.
Gärna körkort B
I Homsan får du:
-Kollektivavtal genom Almega/vårdföretagarna
-Friskvårdsbidrag
-Handledning
-Närhet till chef och därmed direkt inflytande i verksamheten
-Internutbildningar
Ansökan görs med CV och personligt brev till verksamhetsansvarig Rozana Kronlund Delbravo på
rozana.delbravo@homsan.se
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