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0002 Grønlund
Att.: Forstander Gitte Griber

Ansøgning til job som pædagogmedhjælper
Jeg melder mig på banen som Botilbuddet Ellesøs nye pædagogmedhjælper til 
aften- og weekendvagter.

Mulighederne for at få praktisk erfaring med arbejdet på det 
socialpædagogiske område betyder, at jeg meget gerne vil være jeres nye 
kollega. Som studerende på Den Sociale Højskole ved jeg allerede en del om 
regler og muligheder for udviklingshæmmede, men jeg savner at få kød og 
blod på teorierne og jeg har en masse at give beboerne på Ellesø.

Tålmodighed, konsekvens og omsorg er mine kerneværdier, der har ført mig ind 
i på det sociale fagområde, og de værdier vil Ellesøs beboerne også få at føle…

Jeg vil især gerne arbejde på Ellesø, fordi jeg fra bekendte har hørt, at I 
arbejder med beboernes personlige udvikling. Det område er jeg også optaget 
af.

De praktiske opgave i beoernes lejligheder kan I give mig fra første dag. Dem 
har jeg erfaring med fra min tid som sommerferieafløser på Gammelby 
Lokalcenter sidste år. Her blev jeg vant til at hjælpe med personlig hygiejne, 
betjening af personlift og rengøring, og det er jeg også klar til på Botilbuddet 
Ellesø.

Jeg er også god til det menneskelige. Når en beboer på Ellesø er trist, er det 
naturligt for mig at give plads og støtte fx ved at sætte ord på og anerkende 
følelsen. Det er et af eksemplerne på, hvorfor jeg er en god 
pædagogmedhjælper. Et andet eksempel er, at jeg respekterer, at weekender 
og aftentid er beboernes frirum, hvor der skal være plads til afslapning eller 
aktiviteter alt efter humør.

Det vil glæde mig at komme til en personlig samtale på Ellesø, så jeg kan 
præsentere mig selv nærmere.

Venlig hilsen
Line Frederiksen
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