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Studentermedhjælper til CSV Kommunikation & Teknologi 
 

Høreomsorg 
 
Om jobbet 
 
Vi søger en stud. ba. i teknisk/ pædagogisk audiologi eller en stud. Cand. Mag. i 

audiologi til at varetage høreomsorgen i Vejle Kommune. Jobbet er en oplagt mu-

lighed for at få erfaring inden for audiologopædien. 

 

Arbejdstiden er placeret på tirsdage.   

Du vil primært være udekørende (CSV lægger bil til), da vores høreomsorg er pla-

ceret i satellitter på fx plejecentre rundt i Vejle Kommune.  

  

Dine nærmeste sparringspartnere er hørekonsulenter uddannet fra Syddansk Uni-

versitet. Herudover består personalet af speciallærere, øvrige audiologopæder, lo-

gopæder samt en optiker. Vi har nyuddannet såvel som mere erfarent personale.  

 

Stillingen er en fast stilling 8 timer ugentligt. 

 

Tiltrædelse snarest muligt og senest 1.5.18 

 

Vi forventer af dig 

Ud over at du studerer ba. i teknisk/ pædagogisk audiologi eller Cand. Mag. i au-

diologi er det vigtigt, at du:  

 

 

 brænder for undervisnings- og formidlingsopgaven  

 er god til at møde vores borgere med varme og professionalisme - opbyg-

ger den gode relation til borgeren - i en serviceorienteret ånd 

 arbejder selvstændigt  

 er åben, nysgerrig og initiativrig 

 formår at planlægge, strukturere og styre din tid og kalender effektivt og 

selvstændigt 

 er en god lytter og har menneskelig forståelse for, viden om og kendskab 

til borgere med komplekse og specifikke funktionsvanskeligheder inden for 

området 

  

Vi tilbyder dig  

 en rummelig arbejdsplads, hvor borgeren er i centrum 

 et fagligt stærkt og udviklingsorienteret center med et kompetent og enga-

geret personale 

 en spændende og udviklingsorienteret organisation, hvor du vil have mu-

lighed for indflydelse, tænke nyt samt få mulighed for at præge din egen 

stilling 

  

Vi gør meget for at trivslen og arbejdsglæden sprudler – blandt andet er alle med-

arbejdere i Kommunikation & Teknologi personlighedstestet, og det afspejler sig i 

måden hvorpå, vi samarbejder i huset.  

Vi har kendskab til hinandens styrker og svagheder og spiller hele tiden bevidst 

hinanden bedre.   

 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn 

 
Om os 
CSV står for Center for Specialundervisning for unge og Voksne. CSV ligger på fire 
matrikler med hovedmatrikel på Solsikkevej 6 i Vejle tæt ved både natur og byen. Der 
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er 74 ansatte på CSV, heriblandt undervisere, pædagogmedhjælpere, konsulenter 
samt TAP-personale. 
CSV lægger stor vægt på at være et rummeligt sted, hvor både elever, kursister, bor-
gere og ansatte føler sig velkomne og trives samtidig med, at hovedformålet LÆRING 
er i højsædet. 
  
CSV har tre afdelinger: Specialundervisning for Voksne, Den Særligt Tilrettelagte 
Ungdomsuddannelse – STU samt Kommunikation & Teknologi. Det er hos Kommuni-
kation & Teknologi, i helt nye lokaler, at du vil få din daglige gang.   
  
Vi hjælper Vejle Kommunes borgere, der har specifikke funktionsnedsættelser inden 
for syns-, tale- og høreområdet. Der er tale om rådgivning, vejledning og specialun-
dervisning også inden for IKT- hjælpemidler. Målgruppen inkluderer endvidere børn, 
der er tilmeldt Synsregistret, samt børn der har brug for særlige kompenserende tek-
nologiske kommunikationsløsninger. 
 
Vores overordnede mission er, at borgere med særlige udfordringer skal have mulig-
hed for at lykkes med deres liv.  
 
For at sikre den høje faglighed er vi en del af det faglige netværk i trekantsområdet om-
fattende Kolding, Fredericia/Middelfart og Vejle Kommune, ligesom vi har en bindende 
samarbejdsaftale med Kolding Kommune omkring opgaveløsningen.   
   
Centeret er organiseret i Vejle Kommunes afdeling for Uddannelse & Læring. Ledelses-
sekretariatet er organiseret med en forstander som øverst ansvarlig. Endvidere består 
ledelseslaget af en afdelingsleder for STU, som samtidig er souschef, en afdelingsleder 
for Kommunikation & Teknologi, en afdelingsleder for Voksenspecialundervisning samt 
en økonomisk/administrativ afdelingsleder. 
  
CSV Vejle er en velfungerende virksomhed med en stor samarbejdsflade ud i det øvrige 
samfund. Der er et godt kollegialt samarbejde på centeret samt et godt samarbejde til 
eksterne samarbejdspartnere. 
  
Link til egen hjemmeside:  
Du kan læse mere om os på www.csv.vejle.dk  
 
Ansøgningsfrist 
6.4.2018 
Samtaler vil finde sted d. 13.4.2018.  
Sted: CSV Vejle Kommunikation og Teknologi, Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle. 
 
Børneattest  
Vi indhenter børneattest.   
 
Send din ansøgning 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online gennem Ofir, Vejle.dk, VKIntra, Jobnet og benytter 
knappen ”Send ansøgning”.  
 
Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.  
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.  
 
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, 
handicap m.v.  
 
Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt. 
partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter. 

 

 

http://www.csv.vejle.dk/
http://www.vejle.dk/tilflytter
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