
 
 

Vil du med på rejsen? 

VIP Huset søger pædagog 35-37 timer 
 

Rejsens destination er vor vision: ”At være bredt anerkendt som såvel 
højtspecialiseret behandlingsinstitution for unge kvinder – som højt 
kvalificeret leverandør af pædagogisk støtte til unge af begge køn” 

 
VIP Huset er en specialiseret døgnbehandlingsinstitution, som tilbyder behandling af unge kvinder i alderen 15-27 år 
og pædagogisk støtte til unge af begge køn i alderen 17-32 år. Vi er beliggende på Amager. 
 
Målgruppen er unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, angst og/eller personlighedsforstyrrelser. Vort 
faglige afsæt er autismepædagogik/struktureret pædagogik – anerkendende og relationsbaserede pædagogiske 
metoder – Low arousal/afstemt pædagogik 
 
 
Vi vægter:  

• Mod til at lære – forståelse for at resultater bl.a. kræver et stærkt team – og et stærkt team skyldes den 
enkeltes indsats og udvikling. 

• Mod til at være – forståelse for at resultater ikke altid kommer i den hastighed, vi kunne ønske os. 
• Mod til at bære – forståelse for, at behandlingsarbejde kræver professionalisme og engagement – ikke 

involvering. 
• Overblik på opgaven – både på kort og langt sigt. 
• Erfaring med målgruppen.  
• Kørekort. 

 
Vi tilbyder:  

• En arbejdsplads, hvor kufferten for længst er pakket og rejsen mod destinationen er godt i gang. 

• En arbejdsplads, hvor der er fokus på den gode kultur – og en vilje til at fastholde og udvikle den. 

• En arbejdsplads, hvor vi har forståelse for, at personlig planlægning og effektiv organisering er en 
nødvendighed for at opnå gode resultater. 

• En arbejdsplads med høje ambitioner og meget engagerede og kompetente kolleger. 
 
Vil du vide mere?  
Du er velkommen til at kontakte: Leder Teddy Jeppesen tlf.: 40300331/mail: teddy@viphuset.dk 

Du kan også læse mere på www.viphuset.dk 

Ansættelsestidspunkt: 

Den 1. januar eller efter aftale. 

Ansøgningsfrist:  
Ansøgning fremsendt til teddy@viphuset.dk bedes være os i hænde senest 
torsdag d. 17. november. Vi forventer at holde samtaler i uge 47-48. 
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