
 
 

 

 

Pædagoger søges til Aflastningen  

Fonden ConCura søger uddannede pædagoger, der brænder for at gøre en forskel for sårbare udsatte børn og unge og 

som kan indgå i rullende vagtplan i vores Aflastning. Vi har to pædagogstillinger ledige på hhv. 37 og 15 timer om 

ugen. Begge stillinger er med tiltrædelse pr. 01.08.2021.  

 

Aflastningen hører under Fonden ConCura og er beliggende i Kvanløse, hvor rekreative rum og udearealer danner 

rammen om mange sjove timer i fællesskab med andre børn og unge. Målgruppen for Aflastningen er primært børn 

og unge i alderen 6-18 år, dog med mulighed for forlængelse til det fyldte 23. år. Aflastningen benyttes primært af 

børn/unge med ADHD, autisme og lignende problematikker, men behovet for aflastning kan i lige så høj grad bunde i 

en belastet familiebaggrund eller generelle, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.  

Der er tilknyttet 32 børn/unge pr. weekend fordelt på fire huse med otte børn i hvert hus. Vi vægter trygge relationer 

højt, så det er de samme børn/unge, der tilbringer weekenderne sammen og kan danne varige venskaber, ligesom 

personalet arbejder i teams, så børnene kan knytte sig til faste voksne.  

 

Som pædagog i aflastningen er det din opgave at bidrage til et frirum for børn og unge samt familier, der i en travl og 

hektisk hverdag har brug for et pusterum.  

 

Hvem er Fonden ConCura?  

Fonden ConCura er en nonprofit fond, der tilbyder specialiserede, socialpædagogiske ydelser målrettet børn, unge og 

deres familier på baggrund af henvisninger fra kommuner over hele landet. Vi har hjertet med i alt, hvad vi gør – deraf 

navnet. 

 

Hvad tilbyder vi?  

• En spændende stilling med gode udviklingsmuligheder 

• En mulighed for at udfordre og udvikle dig selv, samtidig med at du indgår i et fagligt stærkt miljø  

• Et godt kollegialt fællesskab, hvor medarbejderne spiller tæt sammen 

Du skal besidde følgende kvalifikationer: 

• Uddannet pædagog  

• Erfaring indenfor målgruppen 

• Gode evner til at etablere kontakt 

• Gode observations- og indlevelsesevner 

• Skal være i stand til at skabe tydelige rammer og regler, som er med til at give genkendelighed 

• Stor personlig robusthed 

• Kørekort til personbil (B)  

• Kendskab til metoderne ART og TEACCH er en fordel, men ikke et krav  

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer og har overenskomst med SL. 

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Andreas Nielsen på tlf. 40 22 35 74  

Du kan sende din ansøgning til: ansogning@concura.dk. Noter gerne i ansøgningen hvorvidt du søger en 15 eller en 

37 timers stilling. Der vil løbende blive indkaldt og afholdt samtaler.   

Ansøgningsfrist er d. 14. juni 2021  
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