Ericastiftelsen söker pedagog 100%
Ericastiftelsen är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse som på
uppdrag av staten bedriver högskoleutbildning och enligt avtal med Stockholms Läns
Landsting ska erbjuda psykosocialt och pedagogiskt stöd till barn och unga som ett
komplement till landstingets vårdutbud. Vid Ericastiftelsen erbjuds också avgiftsbelagd
psykoterapeutisk behandling till barn och unga i åldern 0 - 25 år. På Ericastiftelsen arbetar ett
tjugotal medarbetare; psykologer, psykiatrer, socionomer, administratörer och pedagoger.
Våra lokaler finns på Odengatan 8 och 9 i Stockholm.
Vår verksamhet befinner sig i ett starkt utvecklingsskede och vi söker en kreativ och
utvecklingsbenägen pedagog till vår grupp. Du bör ha ett starkt engagemang för barn med
särskilda behov, förmåga att arbeta på ett flexibelt sätt i nära samverkan med andra
yrkesgrupper och lust att bidra till utveckling av arbetssätt med barns och ungas psykiska
hälsa och utveckling i fokus. Intresse för och vana vid undervisning och handledning av
pedagoger är önskvärt/meriterande. Arbetet sker såväl i Ericastiftelsens lokaler som externt i
andra regionala verksamheter.
Som pedagog på Ericastiftelsen är arbetsuppgifterna varierande och fördelade inom
verksamhetens olika delar:
• Stöd- och behandlingsinsatser, ofta i grupp, för barn med funktionsvariationer i
kombination med psykosociala svårigheter. Kontakter och samverkan med föräldrar,
närstående och andra verksamheter ingår, liksom samarbete med övriga yrkesgrupper
på Ericastiftelsen. Delaktighet vid psykiatriska insatser och pedagogiska bedömningar
är en arbetsuppgift, liksom handledning och konsultation till personal i förskola/skola.
• I samarbete med kollegor vid Ericastiftelsen ingår uppdrag som kursledare, lärare och
handledare vid våra högskoleutbildningar som vänder sig till pedagoger och andra
yrkesverksamma. Utbildningsuppdrag kan ibland innebära resor.
• Inom vår forsknings- och metodutvecklingsverksamhet deltar våra pedagoger i
datainsamling, dokumentation och projektledningsgrupp.
Välkommen med din ansökan innehållande ett personligt brev och CV senast den 25/1 2019
per mail till rektor och verksamhetschef Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se
Frågor besvaras av specialpedagog Katrin Rydberg eller rektor och verksamhetschef Anna
Norlén på telefon 08- 402 17 60 från den 7/1. Tillträde så snart som möjligt efter
överenskommelse. Mer information om Ericastiftelsen: www.ericastiftelsen.se
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