
Heragården, et botilbud for unge med 
autisme, søger pædagog / ergoterapeut 
Heragården er et § 107 botilbud i Herning for unge med autisme og nedsat psykisk 
og fysisk funktionsniveau. De unge samarbejder med det tilknyttede team om at 
få afklaret og opnå færdigheder til at mestre et så selvstændigt liv og tilværelse 
som muligt. På Heragården arbejder vi ud fra en autismefaglig tilgang, KRAP og 
det kristne livs- og menneskesyn. Heragården har 13 selvstændige lejligheder, 
ligger naturskønt ved Herning.
Vi søger en kollega med interesse for pædagogisk støtte til unge med autisme, 
herunder sensoriske og psykiske udfordringer. Stillingen er fra den 1. november 
2022 eller hurtigst muligt.

• Autismeviden og -forståelse eller nysgerrighed på målgruppen
• E� aring med struktur samt KRAP i pædagogisk arbejde
• Anerkendende samarbejde med borgere
•  Kan motivere samt udvise håb og tålmodighed i� . borgeres drømme og udvikling
• Omstillingsparat i� . forskellige borgeres individuelle støttebehov
• Kan arbejde selvstændigt og bevare roen i forskellige situationer
• Reflektere individuelt og i sparring med kollegaer
•  Arbejde målrettet med delmål, registrering, faglige indsatser samt lave 

opfølgning og evaluering
• Anvende dokumentation som redskab i det pædagogiske arbejde
•   Arbejde på en værdibaseret arbejdsplads, hvor udgangspunktet for 

fællesskaber er det kristne menneskesyn. Heragården er en del af Kristelig 
Handicapforening

På Heragården bliver du en del af et godt arbejdsmiljø med fantastiske kolleger 
og unge mennesker. Du har indflydelse på din arbejdstid og opgaver samt 
mulighed for uddannelse. Vi glæder os til samarbejdet.

Løn- og ansættelsesforhold: Lokal a� ale om løn- og ansættelsesvilkår. 
Ansættelse e� er fast tjenesteplan på gennemsnitlig 30 t. pr. uge.

Ansøgningsfrist: Ansøgning modtages pr. brev eller mail senest 
onsdag den 14. september 2022 kl. 12:00.

Samtaler: Afholdes i uge 38.

For yderligere information om stillingen kontakt:
Se hjemmeside og kontakt Daniel Laugesen på tlf. 5136 5058.
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