Beskæftigelsesmentor og bostøtte med
speciale indenfor autismeområdet
Ernst & Mette Autismekonsulenterne, Brønderslev

Om Ernst & Mette - Autismekonsulenterne:
Vi er en specialiseret og seriøs virksomhed, som arbejder med mennesker indenfor autismespektret. Vi
arbejder ud fra en struktureret og individuelt tilrettelagt tilgang, hvor vi har udvikling og progression i
fokus, under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og udfordringer.
Vi arbejder med beskæftigelsesrettede indsatser, støtte i hjemmet til familier og udeboende samt
rådgivning og vejledning til fagfolk.
Du vil blive en del af en virksomhed, hvor vi vægter faglighed, viden, rummelighed og selvstændighed højt.
Vi går til hver opgave med stor seriøsitet og respekt for den enkelte.

Om stillingen:
Denne specialiserede mentor- og bostøtte stilling indebærer mentor og bostøtteopgaver til borgere med en
autismespektrum-forstyrrelse. Det overordnede mål er at udvikle borgernes muligheder for at udnytte egne
ressourcer positivt, så borgeren kan varetage et mere selvstændigt liv. Du skal være indstillet på at løse
forskelligartede opgaver. Indsatsmålene er individuelle og kan f.eks. være:
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at skabe struktur i hverdagen
at komme i arbejde eller uddannelse
udvikling af sociale kompetencer
praktiske gøremål

Du bliver en del af et fagligt og velfungerende team, hvor vi har en uformel omgangstone, og er gode til at
støtte og hjælpe hinanden. Dog vil størstedelen af din tid være ”ude i marken”, hvor du arbejder
selvstændigt.
Din arbejdstid er placeret mandag-fredag mellem kl. 08:00-16:00 hvor du selvstændigt planlægger egen
tid. Arbejdet foregår delvis på vores kontor og i borgernes egne hjem.
Der er tale om en deltidsstilling på 15 timer med hurtig optrapning til en fuldtidsstilling 37 timer.

Hvem er du:





Har praktisk erfaring og uddannelse indenfor autismeområdet.
Brænder for at arbejde indenfor autismeområdet og for at skabe de bedste lærings- og
udviklingsrammer for borgerne.
Du er vant til at arbejde med beskæftigelsesindsatser, og kender til arbejdet i et jobcenter enten
som ansat eller som anden aktør.
Du formår at afdække borgerens ønske for et fremtidigt beskæftigelsesmål og samtidig lave et
match mellem borger og virksomhed i forbindelse med praktik, løntilskud og ordinær beskæftigelse.

Vi forventer:
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er uddannet og har erfaring indenfor autismeområdet.
er tålmodig og har overblik.
kan arbejde professionelt, selvstændigt og har gode samarbejdsevner.
kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar som gives dig.
handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer.
er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles.
er villig til at deltage i supervision og udviklende kurser.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ernst W. Hansen eller Mette Møller
Nielsen på telefon 93 63 88 00.
Læs mere om vores firma på www.eomak.dk

Arbejdssted:
Arbejdssted vil være på og fra vores kontor i Algade 2, 9700 Brønderslev.

Ansættelsesvilkår:
Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer.

Ansøgning:
Du søger stillingen ved at sende en ansøgning til kontakt@eomak.dk. Ansøgningen bedes vedhæftet
motiveret ansøgning, CV, uddannelsesbevis samt eventuelle referencer senest den 30/9 – 2020.

Brønderslev, 08.09.2020

