
 

Vikar på Cecilie Marie 
Lyst til at gøre en forskel for en masse dejlige unge mennesker? 

 

På Cecilie Marie bor 20 skønne, dejlige, livsglade unge mennesker med udviklingshandicap. 

Vi søger tillidsskabende og motiverende medarbejdere, der har lyst og vilje til at være med til at skabe 

den gode hverdag for de unge mennesker på Bofællesskabet Cecilie Marie i Hvalsø. 

 

Cecilie Maries koncept bygger på, at voksne mennesker med udviklingshandicap - uanset behov for 

støtte og pleje - kan få et indholdsrigt og stimulerende liv, også sammen med andre beboere. 

 

Om dig: 

• Du har lyst til at gøre en forskel for de unge mennesker 

• Du kan lide at hjælpe, motivere og drage omsorg 

• Du synes, det at arbejde med mennesker er spændende og meningsfuldt 

• Du brænder for at være med til at skabe et hjem for unge mennesker 

• Du kan motivere og være rollemodel for de unge 

• Du er rummelig og brænder for udvikling af unge mennesker med udviklingshandicap 

• Lyst til at hjælpe med dagligdagsting, men også lyst til at tage med til handicapfestival m.m. 

• Du kan tage ansvar og arbejde selvstændigt, samt indgå i mangeartede arbejdsfunktioner 

• Du kan arbejde aften, weekender og ferie (også gerne morgen, hvis muligt) 

 

Vi tilbyder: 

• En spændende og udfordrende arbejdsplads, der ser etik som en vigtig del af vores faglighed 

• En dynamisk arbejdsplads med mange forskellige udfordringer – hvor det forventes, at du 

deltager aktivt 

• Mulighed for at deltage i de unges hverdag og liv 

• Ansvar, kompetence og udviklingsmuligheder 

• Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst  

 

 

 

Ansøgning sendes til forstander Lone Nørholm på mail: lo@mariehjem.dk  

 

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forstander Lone Nørholm på 46400005. 

 

Du kan læse mere om os på: https://www.cecilie.mariehjem.dk  

 

 

 

Bofællesskabet Cecilie Marie er tilknyttet Mariehjemmene (www.mariehjem.dk) i et udviklende 

fællesskab. Mariehjemmene er en privat, uafhængig, non-profit-organisation, som har mere end 60 års 

erfaring med etablering, udvikling og drift af plejehjem og sociale tilbud.  

I dag er Mariehjemmene paraply for 12 sociale botilbud og 8 plejehjem for ældre.  

Hvert Mariehjem er etableret som en selvstændig enhed med egen bestyrelse og ledelse. 
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