
SOVI – søger en instruktør  

med håndværksmæssig baggrund 30 timer pr uge 

SOVI er en socialøkonomisk virksomhed der beskæftiger voksne med autisme.  

Arbejdsdagen tilrettelægges med udgangspunkt i de særlige behov og kompetencer, som den enkelte medarbejder 
med autisme har. 

Vi søger en instruktør til vores Montageafdeling som, i samarbejde med pædagogisk uddannede kolleger, kan skaffe 
arbejde til og organisere arbejdet for medarbejdere med autisme. 

Vi tilbyder: 

 Et miljø, hvor omdrejningspunktet er den bedst mulige arbejdsdag for medarbejderne med autisme 
 En faglig bevidst og udviklingsorienteret arbejdsplads 
 Fokus på kompetencer og udviklingsmuligheder for alle 
 Netværksgrupper og jobcrew til medarbejderne med autisme 
 Gode løn og arbejdsforhold 

 

Vi søger en kollega som: 

 Er håndværksmæssigt uddannet og i samarbejde med pædagogisk uddannede kollegaer tilrettelægger de 
praktiske opgaver, så disse sætter rammen for den pædagogiske tilgang 

 Har medmenneskelig indsigt og kan få autismespecifik pædagogik, praktisk arbejde og kreativitet til at gå op 
i en højere enhed 

 Kan se muligheder hos mennesker med en meget lille arbejdsevne og kan nedbryde arbejdsopgaver i små 
overskuelige delprocesser 

 Som kan arbejde side om side med medarbejderne om at løse opgaverne  
 Er kreativt tænkende og gerne tager initiativ til at opsøge potentielle kunder, foreslå nye tiltag, opstarte 

kreative produktionsideer, tænker ud af boksen for at løse en given problemstilling og samtidig tør reflektere 
over praksis og rutiner 

 Er udadvendt og kontaktskabende over for medarbejdere med autisme, kollegaer og erhvervskunder 
 Ser fordele ved at arbejde i et team og samtidig er ansvarlig for at opgaver løses indenfor tidsrammen 
 Har kørekort 

 
Derudover ser vi gerne at du har: 

 Let ved at sætte dig ind i IT-systemer 
 Kendskab til autisme eller indstillet på at yde en særlig indsats i form af intern undervisning og selvstudie for 

at opnå viden. 
 

Arbejdstiden ligger mellem kl. 8.00 og 15.24 mandag til torsdag. 

Job-start 1. februar eller hurtigst muligt derefter.  

Ansøgningsfrist den 11. januar kl. 12.00  
Ansøgning med bilag sendes via mail til: administration@sovi.dk.  

Samtalerne afholdes den tirsdag 19/1-2021 og torsdag d. 21/1-2021  

Er du interesseret i stillingen og vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til Teamleder Anne Lind-Holm på tlf.: 
4436 0181 

Åbent hus: 
Du er velkommen til at besøge os og høre mere om SOVI den 6/1-2021 kl. 15.30. Tilmelding til åbent hus al@sovi.dk 

Du kan også læse mere på www.sovi-autisme.dk  

Fonden SOVI, Transformervej 13, 2860 Søborg, er grundlagt i 1972 som en beskyttet arbejdsplads for ca. 50 
medarbejdere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. 

I dag arbejder SOVI med alle aspekter inden for beskæftigelse, fra den beskyttede beskæftigelse jfr. Serviceloven til 
de beskæftigelsesrettede indsatser jfr. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

 

 

 



 

 


