
 

 

 

Lavuk Entertainment 

Vognmandsmarken 58  

2100 København Ø 

Tlf: 21 58 06 91 

CVR: 3756955                         

  

 

Pædagog med solid erfaring inden for det socialpædagogiske felt og interesse for opstart af 

arbejdstilbud søges til stilling på 25 timer  

 

Lavuk Entertainment søger en fast pædagog til en 25 timers stilling med tiltrædelse d. 21/8 - 2019.        

Timerne vil primært ligge i hverdagene i tidsrummet 8.30 til 13.30, men weekend og aftenarbejde 

kan forekomme.  

 

Lidt om os 

Lavuk Entertainment er et eventbureau og en socialpædagogisk oplevelsesarbejdsplads efter 

Servicelovens §103 om beskyttet beskæftigelse, og nu udvider vi med et aktivitets- og 

samværstilbud efter §104. Vi tilbyder et spændende og indholdsrigt arbejdstilbud målrettet 

mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har i hverdagen fokus på kultur i 

bred forstand – herunder musik og events. Eventbureauet er født ud af den årlige musikfestival 

Lavukstock og består af et hold medarbejdere (ca. 20) samt pædagogisk personale, som sammen 

arbejder med at arrangere og afholde diverse kulturelle events.  

 

Lidt om Entertainments nye §104 tilbud 

Lavuk Entertainments §104 tilbud er tænkt som en udbygning af vores eksisterende arbejdsplads. 

Målgruppen er borgere, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud, hvor den pædagogiske 

support vægtes højt, og en fast struktur i dagligdagen er en vigtig grundsten. De nye borgere i 

§104 tilbuddet (i skrivende stund to til tre borgere) kommer til at fungere som et hold med 

tilknytning til og tæt samarbejde med §103 tilbuddet. Der vil således både være fælles aktiviteter 

tilbuddene imellem, samt mindre grupper i eget regi.  

 

Tilbuddet vil overordnet set kredse om kultur i bred forstand, men som gennemgående pædagog 

vil du få stor indflydelse på opbygningen og udformningen af Entertainments nye tiltag. Det er 

afgørende, at du har lyst til at være med til at skabe tilbuddet i samarbejde med de nye borgere og 

resten af Entertainment. Det er en klar fordel, hvis du er interesseret i musik, kultur og madlavning.  

 



 

 

Vi forventer at du 

• Brænder for socialpædagogik og brugerinddragelse 

• Har erfaring med målgruppen 

• Er initiativrig, engageret og struktureret 

• Kan indgå i et alsidigt og til tider travlt team på en arbejdsplads i opstart 

• Kan arbejde selvstændigt og er handlingsorienteret  

 

Vi kan tilbyde 

• En spændende og alsidig pædagogisk arbejdsplads  

• En sjov hverdag 

• Fokus på udvikling og pionerarbejde 

• En høj grad af medindflydelse på arbejdsopgaver og arbejdsplads  

• Et stærkt overordnet team med farverige og dygtige kollegaer  

 

Interesserede, som har spørgsmål, er velkomne til at kontakte pædagog Kasper Yde på mail: 

entertainment@lavuk.dk eller på tlf: 21 58 06 91. Ansøgninger sendes per mail - mærket: Pædagog. 

 

NB: Ansøgningsfrist d. 28/7 2019 med samtaler i uge 31 

 

Løn ifølge gældende overenskomster og kvalifikationer. 

 

 

 


