
Danners Børn søger afdelingsleder til vores 

behandlingsafdeling (Hjortholm) 
 

Vi søger dig, fordi du er en dialogsøgende, involverende og tillidsfuld leder. Du har et ønske om at 
understøtte trivsel og faglig udvikling samtidig med, at du har lysten til at engagere dig i 

videreudviklingen vores behandlingstilbud. 

 

Hjortholm er vores behandlingsafdeling med plads til 10 børn i alderen 6-18 år. Børnene er oftest 
6-10 år på indskrivningstidspunktet. Hjortholms målgruppe er børn og unge med alvorlige 

relations- og udviklingsforstyrrelser. Børnene har komplekse udfordringer, der kommer til udtryk 
ved en udfordrende social adfærd, manglende sociale kompetencer og en helt grundlæggende 

mistillid til voksne. 

 

Vi arbejder ud fra en ICDP-inspireret tilgang og med Signs of Safety-modellen i det pædagogiske 
arbejde. Derudover er vi inspireret af den neuroaffektive udviklingspsykologi og en Theraplay 

lignede tilgang i behandlingsarbejdet.  

 

Vi lægger vægt på, at du kan kombinere et strategisk blik med konkret opgaveløsning, hvor 

vejledning, sparring og vagtplanlægning fylder i hverdagen.  

 

Dine primære opgaver er: 

 Daglig personaleledelse og pædagogisk vejledning på afdelingen. 

 At indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse, som er afdelingslederen for vores 

anden afdeling, Birkebo, lederen for vores interne skole, behandlingsleder og forstander. 

 Sammen med vores socialrådgivere at tilrettelægge forældresamarbejde og samvær, samt 

statusskrivelser og handleplansmøder.   

 Tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og trivsel hos medarbejderne. 

 At deltage aktivt i arbejdstidsplanlægningen. 

 At være medansvarlig for institutionens og afdelingernes økonomi – i samarbejde med den 

øvrige ledelse. 

 At samarbejde med forældre, sagsbehandlere og andre eksterne samarbejdspartnere. 

 Udvikling og formidling af Danners Børns samlede tilbud.  

 

Vi forventer af dig: 

 At du er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse eller videreuddannelse. 

 At du har ledererfaring, en lederuddannelse eller er motiveret til at tage 

diplomlederuddannelsen. 

 At du er fagligt velfunderet i forhold til arbejdet med børn og unge med alvorlige relations- 

og udviklingsforstyrrelser.       

 At du er udviklingsorienteret, men også får fulgt op og afsluttet. 

 At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt. 

 At du er loyal og teamorienteret. 

 At du har kørekort til bil. 

  

Vi tilbyder dig: 

 Et spændende fagligt miljø, som hele tiden er i udvikling 

 Dygtige, engagerede, og stabile kolleger  

 Plads til idéer og udvikling 

 Sparring, supervision og undervisning og mulighed for efteruddannelse 

 

 

 



Danners Børn er smukt beliggende på Jægerspris Slot med gode udfoldelsesmuligheder både ude 
og inde. 

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til forstander Lasse Binderup på 9116 6580. Du kan 

også læse mere på vores hjemmeside www.kongfrederik.dk. 

 

Ansøgning, vedlagt kopi af eksamenspapirer sendes via ansøgningslinket. – senest mandag den 

20. juni kl. 12.00. 

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 22. juni og en eventuel anden samtale mandag den 

27. juni. 

Stillingen ønskes besat 1. august eller snarest derefter. 

Søg jobbet online 

 

 

 

http://www.kongfrederik.dk/
https://www.jobindex.dk/c?t=e1662870&ctx=w&u=21114640&source=jobtext

