Stillings- og funktionsbeskrivelse for
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Filadelfia Sociale Døgntilbud
Stillingsbetegnelse:
Omsorgs- og pædagogmedhjælper

Organisatorisk placering:
Teamleder/souschef i døgntilbuddet

Faglige kvalifikationer:




Erfaring indenfor omsorg og pædagogik.
Efter introduktion udviser lyst og evne til at arbejde indenfor voksenområdet og gerne
med særlig fokus på Neuropædagogik.
Evner til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde/kommunikation.

Personlige kvalifikationer/profil:








Udvise lyst og evne til at deltage aktivt i udvikling af den grundlæggende pædagogiske
praksis.
Arbejder loyalt ud fra Filadelfias virksomhedsgrundlag og retningslinjer.
Selvstændig, problemløsende, systematisk arbejdende og ansvarsbevidst.
Reflekterende og konstruktiv kritisk.
Kvalitetsbevidst.
Efter vejledning udviser vilje og evne til: at arbejde ud fra handleplaner bl.a. § 141
Rutineret IT bruger - ser skriftlighed og dokumentation som en nødvendig del af det
daglige arbejde.

Ansvars- og kompetenceområde:













Kan efter vejledning analysere og identificere grundlæggende pædagogiske udfordringer
i.f.t. borgerne, samt efterfølgende bidrage med løsningsforslag.
Kan efter vejledning planlægge og udføre aktiverende og omsorgsmæssige opgaver, der
tager udgangspunkt i borgeres egne muligheder/færdigheder.
Udvise lyst og evner til at varetage koordinerende, vejledende og undervisende opgaver
i relation til arbejdsområdet.
Kan videregive, inspirere og dele viden om grundlæggende pædagogiske metoder i et
tværfagligt forum.
Kan efter vejledning observere og beskrive borgere med almindeligt kendte somatiske
og psykiske lidelser.
Kan efter vejledning observere borgere med epilepsi. Samt beskrive epileptiske anfald.
Kan efter vejledning udføre og give medicin efter retningslinje herom.
Udvise lyst og evner til at tage et medansvar for at kontakten mellem borgeren og den
sagsbehandlende kommunale visitator/terapeut sikres.
Udvise lyst og evner til at tage et medansvar for at den specifikke viden/erfaring omkring undersøgelse/behandling af borgeren videreformidles til relevante samarbejdspartnere.
Efter vejledning at varetage de daglige opgaver inden for pædagogik, omsorg og pleje
Udvise lyst og evne til at deltage i den fortløbende videndeling med henblik på optimering af kvalitet i forhold til borgerne.
Efter vejledning tage aktivt del i og medvirker i udformning af handleplaner/statusplaner i samråd med borgere og øvrige kontaktpersoner.
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