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Pædagog til aktivitets- og samværstilbud i Sydhavnen 

Vi udvider fagligt, og søger derfor en engageret kollega 32 timer om ugen, som har lysten og 
fagligheden til at indgå i det sociale arbejde på vores aktivitets- og samværstilbud Pegasus. 

Pegasus er et dagtilbud, som har ligget i Sydhavnen siden 1994. Det henvender sig til socialt 
udsatte, hvor deres udfordringer kan bunde i ensomhed, misbrug samt fysiske- og psykiske 
vanskeligheder. Alle brugere af Pegasus kan bruge tilbuddet anonymt. Aldersgruppen spænder fra 
starten af 30´erne til 90´erne. Vi tilbyder målgruppen hjælp til b.la. at kunne navigere i kontakten 
til sagsbehandlere, jobcentre etc.  

Arbejdsopgaver 

• Oparbejde relationer 
• Afdække eventuelle behov for hjælp i kontakten med offentlige myndigheder m.fl. 
• Bidrage og deltage i aktiviteter med brugerne, med et pædagogisk sigte 
• Tage del i praktiske opgaver, fx køkkenet og rengøring 

Hvad forventer vi 
Du er uddannet pædagog, og har en solid erfaring indenfor pædagogisk relationsarbejde. Du har 
en dokumenteret interesse og indsigt i udsatte området, og det vil være en fordel, hvis du ligefrem 
har en erfaring i arbejdet med socialt udsatte. 

Vi lægger vægt på, at du: 

• I pressede situationer kan bevare overblikket 
• Ubesværet kan formulere dig fagligt – mundtligt og skriftligt 
• Har en imødekommende og samarbejdende tilgang til dine kollegaer 
• Bakker op om fælles trufne beslutninger i kollegagruppen 
• Har en høj grad af fleksibilitet, i forhold til opgaverne såvel som kollegaerne 
• Har kørekort 

Desuden har det betydning, at du kan forene dig med den måde, vi driver tilbud på i WeShelter. 
Derfor forventer vi, at du via vores hjemmeside har sat dig grundigt ind i vores arbejde. 

Vi tilbyder 
En spændende lille arbejdsplads, nogle gode kollegaer, og en dynamisk organisation, hvor du vil 
blive en del af vores spændende indsats mod nye ambitiøse mål i arbejdet med hjemløse og 
socialt udsatte. 
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En veldrevet arbejdsplads, hvor daglig leder og medarbejdere i fælleskab arbejder målrettet i 
forhold til brugergruppen. 

En 32 timers stilling, arbejdstiden er pt. 8 – 16, fordelt på fire hverdage. Enkelte vagter kan 
forekomme på helligdage og i weekender.  

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk 
personale, indgået ml. KL og Socialpædagogisk Landsforbund. 

Fin beliggenhed, meget tæt på centrum af København og med gode forbindelser til offentlig 
transport. 

Ansøgning 
Samtaler afholdes den 21. august. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober. 

Vedr. spørgsmål, kan du rette henvendelse til daglig leder Jørgen Hansen, tlf. 29 92 86 01. 

Ansøgning og CV sendes pr. mail til nikolaj@kollegiet.info senest onsdag den 8. august, kl. 12.00. I 
emnefeltet skrives ”Pædagog – Pegasus”. 

 

 

Pegasus drives af organisationen WeShelter, som har lavet socialt arbejde i København i 125 år. 
WeShelter arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår og den rette støtte til at 
forbedre deres liv. 

Pegasus beskæftiger fem medarbejdere, og er beliggende Enghavevej 110, st. 2450 Kbh. SV. 
Tilbuddet har en samarbejdsaftale med Københavns Kommune. 

På www.weshelter.dk kan du læse mere om Pegasus og WeShelters øvrige arbejde. 


