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NYE BØGER

ET IK  OG  MOR AL DE UNDSEEL IGE  KV INDER MODERNE
FORBRUGERIDENT ITET

FLERE NYDANSKERE I  KOMMUNALT JOB
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KØRER SPRITKØRSEL



BEHANDL ING MOD HASH OG KOKAIN

KUN 1 3 5  LED IGE  T ILBAGE

FR A UDSAT
T IL  ANSAT

HALVDELEN HAR PSYKISKE LIDELSER

SELVCENSUR PLAGER LEDERNE



Velfærdssamfundets 
sociale pionerer 



Tid til forandring
Nogle unge kræver mere af tilværelsen.

Personlige mål, et tæt fællesskab med

jævnaldrende og tryghed i nye omgivelser.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark.

Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan

udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og

professionelt fællesskab.



DIT NYE JOB

mit NYE job

NÅR HEDEBØLGEN RULLER



ARBE JDET  MED MENNE SKER SL IDER



sat på porten?









“Hold FINGRENE

fra hende”



www.bauta.dk - Tlf.: 3315 1545

BAUTA FORSIKRING A/S

Nu har du mulighed for at
tegne en af landets bedste
campingvognsforsikringer,
som også dækker teltvogne.

BAUTA har netop forbedret sin
Campingvognsforsikring. Vi har
sat prisen ned og samtidig gjort
dækningen endnu bedre. Dette er
som følge af, at campinglivet bliver
mere og mere populært, og fl ere
sætter pris på den uformelle og frie
rejseform - om det er for at køre ud
i sommerlandet eller for at udfor-
ske Europa.

Vores nye forsikring
omfatter bl.a.:

 Erstatning svarende til nyprisen
for vognen inden for det første år.
 Erstatningsvogn, hvis planlagt
campingferie til udlandet ikke
kan gennemføres.
 Dækning af skade ved over-
svømmelse og el-skade.
 Dækning af indbosum på
20.000 kr. Summen kan forhøjes,
så den passer dit behov.

Forsikringen dækker
hele året og i hele Europa.

Du kan få mere at vide om vores
Camping- og teltvognsforsikring
på www.bauta.dk - her kan du bl.a.
beregne prisen og læse mere om
dækninger og vilkår.

år.
Forsikringen dækker

Campingvognsforsikringen
 dækker hele vejen rundt

Rul ud med BAUTA





Vil du være medlem af hovedbestyrelsen
i Dansk Socialrådgiverforening?

Forslag og tidsfrister til repræsentantskabsmøde 2008f i t til



EN MISBRUGT 
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REGION SYD

STUDENTERJOBS  T IL  DE STUDERENDE

KUNSTEN AT
IMPLE MENTERE
FOR ANDRINGER
MED SUCCE S

RETTELSE
V IL  DU VÆRE REGIONSBE STYRELSE SMEDLE M?

REGION NORD



FYRAFTENSMØDE

NETVÆRK PÅ
INTEGR AT IONSOMR ÅDET

NETVÆRKSMØDE

SELVSTÆNDIGE  SOC IAL-
R ÅDGIVERE  I  J YLLAND

SOMMERTID I DS

SENIORGRUPPEN

GENVALG

NETVÆRKSMØDE

SELVSTÆNDIGE  SOC IALR ÅDGIVERE

BETT INA POST  KONST ITUERET
SOM FOR MAND FOR DS



DS-Kalender

HAR DU ERFARINGER FR A SOC IALT  ARBE JDE
I  UDVIKL INGSLANDENE?

SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER

KOM I  G ANG MED
STRE SSPOL IT IK



Sammendrag af pensions-
kassens og koncernens 
regnskab for året 2007



CAFA Center for anbringelse og forebyggende arbejde

§50 undersøgelser 
Psykologiske undersøgelser

Interviews/afklarende samtaler med børn, unge og forældre
Forældre(evne)undersøgelser

Behandling - familiebehandling - terapi  
Støtte i hjemmet

Støtteperson §54
Familierådslagning - netværksmøder
Konfliktmægling/mediation
Forældrekreds
Samvær - samværshus
Det generelle tilsyn med opholdssteder
Opholdssteder - hjælp til placering
Godkendelseskurser - netværks- og plejefamilier 
Netværks- og familiepleje - døgn og aflastning
Fysisk og psykisk handicap - døgn og aflastning
Forældre/barn placeringer og/eller observation

Kurser for fagpersoner og for plejeforældre 
Supervision, coaching og konsulentbistand

Netop- efterværn - efterværnsgruppe 16 - 23 år
Gruppe af anbragte unge 12 - 16 år

Projektvirksomhed og projektstøtte
Tilbud om partnerskab 

KONTORER OG MØDELOKALER:
  Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32

Oehlenschlægersgade 16 b-c, 4200 Slagelse - tlf. 58 52 78 30
cafa@cafa.dk

www.cafa.dk
”Vi løser de opgaver, 

I ikke kan nå”

KONSULENTER
Anette Hansen ah@cafa.dk    

Bente Kliver bk@cafa.dk

Birgitte Schjær Jensen bsj@cafa.dk

Grete M. Madsen gm@cafa.dk

Hans Paulsen hp@cafa.dk

Jan Petterson jp@cafa.dk

Jette Lykke Hansen jlh@cafa.dk 

Jytte Lorenzen jl@cafa.dk

Jørgen Moe jm@cafa.dk

Karin Skov Larsen ksl@cafa.dk

Kim Kammer Jensen kj@cafa.dk

Kirsten Kjær Traore kkt@cafa.dk

Kirsten Mortensen km@cafa.dk

Lene Friis lf@cafa.dk      

Lillian Kortbek lk@cafa.dk

Merete Flyvholm mf@cafa.dk    

Peter Klagenberg pk@cafa.dk     

Pia Brenøe pb@cafa.dk

Sharon Rasmussen sr@cafa.dk

Tina Bjørn Olsen tbo@cafa.dk   

PSYKOLOGER
Julie Noack Skærbæk jns@cafa.dk

Marianne Sørensen ms@cafa.dk

LEDELSE
Per Jeppesen pj@cafa.dk

Jannik Sølyst Jørgensen jsj@cafa.dk

Susanne Katz sk@cafa.dk

REGNSKAB OG SEKRETARIAT
Annie Dirksen ad@cafa.dk

Susanne Jensen sj@cafa.dk

Mona Tellerup mt@cafa.dk

Susanne Tengstedt st@cafa.dk

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

Viden om og erfaring med
Familier og gravide med sociale, psykiske eller 

misbrugsproblemer.
Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyn-

drom og senabstinenser.

Vi tilbyder
Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,
 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

grundlagt 1/4 1997



adecco.dk

Livet er fuld af muligheder…
Socialrådgivere er eftertragtede, og du kan
vælge et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar.

Vikarlivet i Adecco har mange fordele:
- Du bestemmer selv din arbejdstid.
- Din løn er attraktiv og udbetales hver

uge.
- Du får pension fra 1. arbejdsdag jf.

gældende overenskomst.
- Du får løn på helligdage jf. gældende

overenskomst
- Du bestemmer selv, hvornår du vil

have ferie.
- Du får glæde af Adeccos bonus- og

rabatordninger.
- Din personalekonsulent er fagspeci-

alist på socialrådgiverområdet.

Ring til os på tlf. 70159400 og hør mere
om dine muligheder.

Vi søger dig, som er uddannet social-
rådgiver, socialformidler, socionom
eller kommunom.

Landskonference for
dagbehandlingsinstitutioner 2008

"Perspektiver der mødes"

Så er det tid at tilmelde sig Landskonferencen 2008!
Torsdag den 25. og fredag den 26. september afholdes der
landskonference for familie- og dagbehandlingsinstitutioner
på Fuglsøcentret ved Ebeltoft.

Tjek hjemmesiden for det store program, workshop og
deltagere.
Har du noget på hjerte, kan du stadig nå at tilmelde en
workshop.

www.landskonferencen.dk

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk



Gentofte

En arbejdsplads i bevægelse 
Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Alle medarbejdere arbejder ud fra fælles mål om 
at give borgerne og brugere en kvalificeret og hurtig betjening.  Vores organisation er præget af foran-
dring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for 
uddannelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter arbejdsliv og familieliv. Læs mere på vores 
hjemmeside www.gentofte.dk

Elise flytter hjem til Fyn – vi søger derfor 
en socialrådgiver på fuld tid fra 1. juli 
2008.

LIDT OM OS
Vi er et meget velfungerende team på 12 
kolleger i alderen 26 – 62 år. Vi er meget 
forskellige og vi ser hinandens forskel-
ligheder som en styrke, hvorfor vi er sikre 
på, at du også vil passe ind.

Vi hjælper og støtter hinanden i hverda-
gen og har derfor et godt samarbejde og 
overskud til at lære en ny kollega op – 
også hvis du er nyuddannet.  
Vi har god støtte fra 3 dygtige fagkon-
sulenter og opnår i samarbejde et højt 
fagligt niveau.
Vi kan også love dig eget kontor og 
flextid.

ARBEJDSOPGAVER
Opgaverne er meget varierede og du 
skal samarbejde med mange forskellige 
instanser. 
Vi varetager som team sagsbehandlingen 
på kontanthjælpsområdet og vi har et tæt 
og godt samarbejde med Jobcentret. Vi 

har 5 kolleger i et stærkt administrativt 
team, der supplerer og understøtter sags-
behandlingen.

Vi er 7 socialrådgivere, der endvidere 
har til opgave at yde råd og vejledning til 
kommunens borgere og en første social-
faglig indsats efter behov.

Som nyuddannet er det et godt sted at 
starte – både fordi der er mange forskel-
lige socialfaglige opgaver, men også fordi 
vi kan tilbyde en fast kontaktperson samt 
grundig introduktion og oplæring i de 
forskellige fagsystemer. 

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst. Aflønning vil 
ske efter principperne i Ny Løn, hvor løn-
nen fastsættes på baggrund af kvalifika-
tioner.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kan du få ved henvendelse til 
Birthe Haahr Larsen, leder af 
Modtagelsen & Sociale Ydelser, 
tlf. 3998 6206, bhl@gentofte.dk eller       

Bo Sund, afdelingschef i Job & Ydelser, 
tlf. 3998 6060, bos@gentofte.dk

ANSØGNING
Ansøgningsfristen er den 27. juni 2008. 
Ansøgningen sendes til: 

Gentofte Kommune
Job & Ydelser
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Økonomi & Kvalitet, 
Pia Sonne Dreisig 

eller send en e-mail til: 
jobcenter@gentofte.dk

Sociale Ydelser giver råd & vejledning, sagsbe-

handler syge- og barselsdagpenge, kontanthjælp, 

førtidspension samt enkeltydelser .

Det er afdelingens mål, at den enkelte borger er i 

centrum via aktiv inddragelse, at teknologi bruges 

til at effektivere og dokumentere indsatsen, samt at 

medarbejderne er imødekommende, engagerede 

og etisk bevidste.

SOCIALRÅDGIVER TIL SOCIALE YDELSER



Helsingør Kommune
www.helsingorkommune.dk

Socialrådgiver/Socialformidler, Helsingør kommune, Voksen Psykiatri - Handicap. 
Fast stilling 37 timer eller efter aftale

”Det tager kun 5 min. at læse dette, men vi vil så gerne fange din interesse…”

Da vores gode kollega har valgt, at søge en anden stilling i Helsingør kommune, 
søger Voksen Psykiatri 1 socialrådgiver/socialformidler pr. 1. september 2008 eller 
gerne tidligere.  

Drømmer du om et rigtigt socialrådgiver/formidler arbejde, kunne det være dig vi søger, 
hvis du har lyst til at arbejde med voksne der har en psykisk lidelse, en dobbeltdiagnose 
eller særlige sociale problematikker.

Du behøver ikke, at have erfaringer med målgruppen. Det vigtigste er, at du har lyst til 
at arbejde med målgruppen, har et positivt livssyn og ønsker at tilegne dig faglig viden 
om området.

Hovedopgaverne er
  Afklare funktionsniveau og behov, vurdere, visitere, koordinere samt følge op på foran-
staltninger og sociale tilbud i henhold til Lov om social service.

  Udfærdige handleplaner samt deltage i div. samarbejdsmøder herunder handleplansmøder.
  Råd og vejledning til målgruppen.

Vi søger en kollega der
  Er uddannet socialrådgiver/socialformidler, som har lyst til at arbejde med voksne der 
har behov for et tilbud efter Serviceloven.

  Er minded for teamarbejde og er samarbejdsorienteret i forhold til borgerne, kollegaer-
ne samt de forskellige samarbejdspartnere.

  Har en respektfuld tilgang til borgerne og er god til at skabe kontakt og tillid.
  Er et åbent og rummeligt menneske som har lyst til at bidrage til et godt psykisk 
arbejdsmiljø.

  Er smilende og har et positivt livssyn
  Kan lide god humor.

Vi kan tilbyde et arbejde i en velfungerende afdeling med fagligt dygtige og hjælpsom-
me kollegaer og mange spændende udfordringer inden for det sociale område. 
I Psykiatri teamet arbejdes der udelukkende med afklaring og opfølgning af den sociale 
indsats. Forsørgelsen varetages af økonomiske sagsbehandlere.

Vi kan endvidere tilbyde dig flekstid, høj grad af fleksibilitet vedrørende tilrettelæggelse 
af eget arbejde, gode kantineforhold og motionscenter.

Flere oplysninger kan indhentes hos funktionsleder Marianne Mandal telefon 49 28 31 53, 
eller socialrådgiver Marianne Duch telefon 49 28 31 24.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen lønnes efter gældende overenskomst.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 2. juli 2008 med morgenposten. Ansættelsessamtaler forventes 
afholdt primo uge 28. Ansøgningen vedlagt relevant dokumentation skal sendes til:

Social- og Sundhedsforvaltningen, Familie og Handicap afd. 
att.: Yvonne Falck
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

eller via mail på yfa43@helsingor.dk
mærket med SOC 12/08.

Drømmer du om et rigtigt 
socialrådgiver/formidler arbejde



Læs mere om jobbet og send din ansøgning online www.ballerup.dk/job

Sagsbehandler til Familieteamet Socialrådgiver/-formidler
til Handicapteamet

Ballerup Årets
Idrætskommune

R Ø D O V R E KO M M U N E

Medarbejder til Rødovre Jobcenter
Socialrådgiver eller socialformidler til Arbejdsmarkedsgruppen.

I Rødovre Kommune ser
vi mangfoldighed som en
ressource og opfordrer
derfor alle uanset køn,
alder, race, religion eller
etnisk baggrund til at
søge ledige jobs hos os.

Vi søger en ny kollega med godt humør og mod på nye
udfordringer til vores arbejdsmarkedsgruppe, der tæller 11
sagsbehandlere og et trivselskorps med tre studerende fra
Den Sociale Højskole. Du får ansvar for borgere, der har
andre problemer end ledighed.

Du får en arbejdsplads i lyse og dejlige lokaler, hvor der er
højt til loftet i mere end én forstand med en ledelsesstil, der
er demokratisk, uhøjtidelig og åben. Vi har overblik over
de administrative rutiner og stor gennemsigtighed i vores
arbejdsgange - og vi satser på din faglige og personlige udvik-
ling. Vores fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø betyder
gratis motionsfaciliteter, kaffe, te og frugt, samt en sundheds-
ordning med fysioterapi, helbredscheck og massage.

Mere information
Du er meget velkommen til at få mere at vide om jobbet. Ring
til sagsbehandler Semra Demirci på telefon 36 37 73 09 eller

teamleder Kenneth Andersen 36 37 70 32. Du kan se mere i
den detaljerede annonce på www.rk.dk under 'job'.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest 2. juli 2008. Skriv venligst
hvornår du holder ferie. Send den med relevante bilag til
Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre - att.:
Personalafdelingen. Mærk ansøgningen 08.01839. Vi holder
ansættelsessamtaler i uge 30. Løn- og ansættelsesvilkår er
efter den gældende overenskomst og principperne i den
lokale løndannelse.

Rødovre Kommune
Rådhuset Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
www.rk.dk E-mail: rk@rk.dk



Qaqortup Kommunia søger
socialrådgiver/socialformidler
til revalidering

Erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen i Qaqortup Kommunia søger en 
dygtig og engageret socialrådgiver/socialformidler til opgaven med revalide-
ring og fleksjob. 

Har du lyst til at gøre en forskel? Har du lyst til personlige udfordringer med 
mulighed for såvel personlig som faglig udvikling? Har du lyst til at arbejde i 
et inspirerende miljø præget af teamwork, ja så har vi jobbet til dig!

Vi er en positivt indstillet personalegruppe, der sætter borgeren i centrum og 
arbejder med fokus på den enkeltes ressourcer.

Vi håber, at du:

Det er en stor fordel, hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk.

Som noget nyt placeres revalideringsopgaven organisatorisk i Erhvervs- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen, der er en forvaltning, hvor medarbejdergrup-
pen består af erhvervs- og arbejdsmarkedskonsulenter samt administrativt 
personale.

Som uddannet socialrådgiver vil du blive ansat på tjenestemandslignende 
vilkår. Stillingen er klassificeret til følgende skalatrin 38, 40, 42, 44. Grundløn-
nen udgør p.t. 20.043,61 kr. i skalatrin 38.

Ansættelsestidspunkt er 1. august eller snarest derefter.

Der kan anvises personalebolig til rådighed, for hvilken der betales husleje 
m.v. efter gældende regler, ligesom der kan ydes tiltrædelsesrejse samt 
bohaveflytning efter gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til 
erhvervs- og arbejdsmarkedschef Grethe H. Nielsen, 00299- 64 53 90 eller 
pr. mail grhn@qaqortoq.gl.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, 
bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kom-
munen i hænde senest den 30. juni 2008 og fremsendes til:
Qaqortup Kommunia, Personalekontoret, Postboks 514, 3920 Qaqortoq.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Københavns Kommune ser mangfoldighed 
som en ressource og værdsætter, at med-
arbejderne hver især bidrager med deres 
særlige baggrund, personlighed og evner.

Børnerådgivere
HANDICAPCENTER ØST

Børnehandicapområdet i København er i rivende udvikling.
Vi søger rådgivere som vil udfordres i et spændende job.

Børneteamet søger rådgivere, til at varetage sagsbehandlingen for foræl-
dre til børn med varig nedsat funktionsevne i Københavns kommune. 
Københavns kommune har samlet børnehandicapområdet på et center, 
hvor vi arbejder med de familier i København, som har børn og unge 
med handicap.

Vi er et dynamisk team, bestående af et tværfagligt personale.

Se hele stillingsopslaget på www.kk.dk/job

Ansøgningsfrist
Fredag den 27 .juni 2008 kl. 12.00. 

R Ø D O V R E  KO M M U N E

Rødovre Kommune
Rådhuset Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
www.rk.dk E-mail: rk@rk.dk

To spændende job i Rødovre Jobcenter

I Rødovre Kommune ser 
vi mangfoldighed som en 
ressource og opfordrer 
derfor alle uanset køn, 
alder, race, religion eller 
etnisk baggrund til at 
søge ledige jobs hos os.

Virksomhedskonsulenter til sygedagpenge og fleksjob.
Vi har brug for to nye kolleger med erfaringer på sygedag- og fleksjobområderne, da vi ønsker en øget og koncentreret indsats her. Har du 
også erfaring som sygedagpenge-sagsbehandler tæller det med på plussiden.

Du bliver tilknyttet et dynamisk og fagligt stærkt virksomhedsteam samt en tværfaglig fleksgruppe med tæt samarbejde med sagsbehandler. 
Du kommer på spændende virksomhedsbesøg for at undersøge behovet for hjælpemidler, revalidering og fleksjob.

Du får mulighed for at etablere nye spændende, interne kursus- og afklaringsforløb med vejledere og sagsbehandlere. 

Fælles for de to job
Du får en arbejdsplads i lyse og dejlige lokaler, hvor der er højt til loftet i mere end én forstand med en ledelsesstil, der er demokratisk, 
uhøjtidelig og åben. Vi har overblik over de administrative rutiner og stor gennemsigtighed i vores arbejdsgange - og vi satser på din faglige 
og personlige udvikling. Vores fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø betyder gratis motionsfaciliteter, kaffe, te og frugt, samt en sundheds-
ordning med fysioterapi, helbredscheck og massage. 

Mere information
Du er meget velkommen til at få mere at vide om jobbet. Ring til virksomhedskonsulent Helle Steffensen på 
telefon 36 37 70 66 eller teamleder Vigga Hassing Pedersen på 36 37 70 33. På www.rk.dk under job kan
du se annoncen og interview med to medarbejdere fra jobcentret.

Ansøgninger
Send din ansøgning og relevante bilag til Rødovre Kommune, Personaleafdelingen att. Tina Jakobsen,
Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre. Mærk din ansøgning til ledighedsydelsesområdet 08.01732-A - og 
til sygedagpengegruppen 08.01732-B. Vi skal have din ansøgning senest den 23. juni.



www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Vil du gøre en forskel?

Jobcenter Ballerup
søger 2 rådgivere

Ballerup Årets
Idrætskommune

Lænke-Pensionatet søger
socialrådgiver/stedfortræder

for forstanderen
Lænke-Pensionatet tilbyder støtte til personer i alderen 18-65 år,
som er i krise, og som har brug for restituering eller hjælp til at
komme videre i behandling for deres alkoholproblem.

Lænke-Pensionatet er en § 110-institution under Lov om Social
Service, placeret i Glostrup, men med driftoverenskomst med
Gentofte Kommune.

Vi er en lille unik institution med plads til 8 beboere. Vi er derud-
over 3 ansatte (forstander, socialrådgiver samt pædagog/familie-
terapeut) og en fast personalegruppe bestående af frivillige, hvor
vi alle samarbejder omkring og med den enkelte beboer.

Vi søger en socialrådgiver 37 timer om ugen pr. 1.9.2008, der
også fungerer som stedfortræder for pensionatets forstander.

Dine arbejdsopgaver vil bestå i at:

Vi forventer, at du:
-

ler hjemløseområdet.

og eksterne samarbejdspartnere.

men også pædagogiske og praktiske kompetencer.

samtaler.

individ.

og weekendarbejde, hvis dette er nødvendigt.

Vi tilbyder en arbejdsplads med:

ønsker og behov.

betydning.

efteruddannelse.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
konstitueret forstander Camilla Noach på 43 43 15 97.

Ansøgning:
Er dette noget for dig? Send din ansøgning hurtigst muligt, dog
sådan at vi har den senest mandag den 7. juli 2008, til Lænke-am-
bulatorierne i Danmark, Værnedamsvej 12, 1., 1619 København V.

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler i løbet af uge 30.

Lænken er det samarbejde, som gennem mere end 40 år har
eksisteret mellem frivillige fra Landsforeningen Lænken og profes-
sionelle alkoholbehandlere fra Lænke-ambulatorierne i Danmark.
Lænke-ambulatorierne i Danmark tilbyder offentlig behandling for
alkoholmisbrug til mennesker med alkoholproblemer, deres pårø-
rende, kollegaer og venner. Lænke-ambulatoriernes særkende er
samarbejdet med de frivillige fra Landsforeningen Lænken. Mere
information om Lænken på www.laenken.dk





Sagsbehandler

Handicapteamet i Høng søger en sagsbehandler
(socialformidler/socialrådgiver)

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
den 30. juni 2008 kl. 8.00.

Se annoncen på www.kalundborg.dk jobnummer 696



Vi gør det vi er 
bedst til – gør du?

Bliv Misbrugskonsulent i Rådgivningscentret 

Rådgivningsteamet i Egedal Kommune søger en misbrugs-
konsulent, da vores nuværende kollega har søgt orlov til 
nye udfordringer. Stillingen er på 37 timer og er ledig pr. 
1. juli 2008. Stillingen er en orlovsstilling og er derfor 
tidsbegrænset fra 1. juli 2008 til 31. december 2009. 

Vi er et center, hvor der er fokus på udvikling af metoder, 
tværfaglig indsats samt projektudvikling. Misbrugskon-
sulenten er en del af rådgivningsteamet. Teamet består 
endvidere af socialfaglige rådgivere, en børnefamilie-
sagkyndig samt et støttekontaktpersonskorps. 

Misbrugskonsulentens arbejdsopgaver

kollegaer 

arbejde indenfor misbrugsområdet 

i "Livsstilsværkstedet” 

Vi forventer, at du

afhængighed samt erfaring med misbrugsbehandling 

eller lignende 

på tværs af centre og andre aktører 

Vi tilbyder 

sparring

metodeudvikling samt projektudvikling 
for

overbygninger eller socialfaglige metoder 

Løn- og ansættelsesvilkår 
for

-
kationer. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Leder af Rådgivnings-
området Rikke Terslev Bengtson på telefon 4122 9631.

Ansøgningsfrist 25. juni 2008 kl. 12.00. Ansættelses-
samtaler afholdes den 26. og 27. juni 2008.

Ansøgning sendes til:

Egedal Kommune
Rådgivningscenteret
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

E-mail: vivi.bjarne@egekom.dk egedalkommune.dk

-
stødelse. Vi er et tværfagligt team af professionelle og ca. 30 frivillige, der arbejder med 

-
vende fond, der finansieres af private fonde og statslige midler.

Socialrådgiver med flair for 
opsøgende gadeplansarbejde

Vi søger en socialrådgiver eller lignende til at være en del af teamet om-
kring Den Mobile Café.

Du vil blive selvstændigt ansvarlig for gadeplansarbejde. 

37 timer/uge med skiftende arbejdstider man-fre. Løn efter aftale. Tiltræ-
delse 1. september 2008 eller efter aftale. Arbejdet består blandt andet af:

hjemløse samt hjemløse der afvises af ”systemet”

-
nere

vil være hjemløses rettigheder

Vi tilbyder en central plads i en spændende organisation med stor frihed 
og fleksibilitet samt gode kolleger. 

Yderligere oplysninger fås hos Ninna Hoegh på tlf. 61 62 04 63.

Skriftlig ansøgning, gerne vedlagt et foto, sendes til:

tf@udenfor.dk.

Ansøgningsfrist: den 30. juni 2008 kl. 12.00.

Vi afholder samtaler den 4. juli 2008. Kandidater, der udvælges til samtale, 
forventes at deltage i en prøvetur med Den Mobile Café.

Socialrådgiver søges til Børneafdelingen, Hillerød 
Hospital 32 timer ugentligt pr. 1.9.08 eller efter aftale

i alderen 0-15 år og hos børn med kroniske lidelser op til 18 år. 

Der søges en socialrådgiver, der har nogle års erfaring med op-
gaver fra kommuner eller lignende og gerne med erfaring omkring 
børnefamiliers problemstillinger.

Funktionen
-

lierne med syge børn omkring muligheder for støtte til at kunne 
håndtere den nye/ukendte situation i henhold til serviceloven

og deres forældres problemstillinger

med særligt behov for støtte efter fødslen for at give det nyfødte 
barn de bedst tænkelige muligheder

Kvalifikationer

om støtte og reelle muligheder samt i forhold til samarbejde med 
kommunerne.

Ansøgningsfrist d. 26.6.08.

Ansættelsessamtaler vil foregå uge 27.

2, 3400 Hillerød eller kan sendes på mail til dove@hih.regionh.dk. 

Evt. henvendelse kan foregå via sekretær Dorthe Vestergaard, tlf. 
4829 4307.



GLOSTRUP KOMMUNE 
SØGER:

Socialrådgiver/socialformidler
37 timer ugentlig

Vi mangler DIG i familieafsnittet! 

Vi søger en socialrådgiver/socialformidler 37 timer 
ugentlig, da en af vores kolleger har søgt nye faglige 
udfordringer. 

Hvem er vi? 
Vi er et lille og rummeligt team socialrådgivere med 
blandede erfaringer. Vi er 7 engagerede kolleger, der 
sætter faglighed højt og støtter hinanden kollegialt.

Hvorfor skulle du søge job i Glostrup? 

har det svært. 

Og så fordi vi tilbyder: 

aspekter af børneområdet. 

sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. 
-

hedsplejersker og tale-høre-lærere. 

Vi får løn efter overenskomst (ny løn).

oplysninger, inden du sender os din ansøgning. 

Spørg efter faglig leder Annelise Cronqvist. 

Ansøgningsfrist 25. juni 2008.

Ansættelsessamtaler forventes 26. og 27. juni 2008. 

Ansøgningen sendes til: Glostrup Kommune

2600 Glostrup
eller mail-adr.
social@glostrup.dkWWW.FREDENSBORG.DK

Er du god til at organisere din tid, og prioritere dine opgaver – kunne 
du tænke dig et alsidigt job med mange udfordringer – kan du til tider 
have mange bolde i luften – så er det måske lige dig vi mangler.

Familieafdelingen i Fredensborg Kommune søger en ny familiepleje-
konsulent 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat den 1. september 
2008 eller snarest derefter. Familieafdelingen er specialiseret i 6 team, 
hvor familieplejekonsulenterne er placeret i Døgnplejeteamet, der har 
en normering på tre sagsbehandlere og to familieplejekonsulenter.

ARBEJDSOPGAVER
Tilsyn med anbragte børn/unge.
Tilsyn med plejefamilier og socialpædagogiske opholdssteder.
Undersøgelse og godkendelse af plejefamilier.
Være garant for den rigtige matchning mellem barnet/den unge og 
anbringelsesstedet.
Være katalysator for barnet/den unges synspunkter.  
Råd og vejledning til plejefamilier.
Fastsættelse og udbetaling af plejeløn.

VI FORVENTER
Erfaring inden for børn og unge området.
Kan håndtere det faglige dilemma mellem kontrol af og støtte til 
opholdsstederne og plejefamilierne.
Administrativ erfaring og grundlæggende it-kendskab.
Interesse og viden om lovgivning inden for området.
Kan tage initiativ og bruge din faglige viden til brug for faglig 
udvikling i teamet.
Er god til at formulere dig såvel skriftlig som mundtligt.
Har en uddannelse som socialrådgiver eller tilsvarende.

VI TILBYDER
Stærkt fagligt miljø.
Hjemmearbejdsplads.
Godt kollegialt miljø.
Mulighed for at præge arbejdsopgaverne.
En uddannelse som RUGO konsulent.
Ekstern supervision.
Fleksible arbejdstider.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
Aflønning vil ske efter principperne i Ny Løn, hvor lønnen fastsættes 
på baggrund af kvalifikationer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
om stillingen kan fås hos afdelingschef Bente Hovgaard på tlf. 7256 2342 
eller faglig leder Marianne Søderberg på tlf. 4076 9570.

Ansøgningsfrist 15. august 2008.

ANSØGNINGEN SENDES TIL 
Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, att. 
Bente Hovgaard.  

Familieplejekonsulent



Vi søger en 37 timers socialrådgiver snarest muligt til 
vores afdeling Værkstederne Transformervej 5, belig-
gende Transformervej 5 i Herlev. Afdelingens målgruppe 
er borgere med primært fysiske/somatiske vanskelighe-
der, samt opkvalificeringstilbud for kommunens match-
gruppe 4+5. 

Erhvervscenter Espelunden Nords kerneydelse er vejled-
nings- og afklaringsforløb for borgere, hvor deres arbejds-
evne skal beskrives og vurderes. Borgernes afklaring sker 
dels i interne forløb (værksteder, undervisning mv.), dels i 
eksterne praktikker. Afdelingen modtager nu borgere fra 
Gladsaxe Kommune. Der arbejdes på at gøre værkstedet 
Takstfinansieret og dermed med mulighed for at indgå i 
åben konkurrence og tilbyde andre kommuner forløb.

Afdelingens personalegruppe er pt. på syv medarbejdere, 
tværfagligt sammensat med vejledere, socialrådgiver 
samt tilknyttet læge. Erhvervscenter Espelunden Nord 
arbejder på et systemisk og løsningsfokuseret grundlag. 
Afdelingen er en del af Erhvervscenter Espelunden 
Nords medarbejderstab på 66 medarbejdere.

Varetage socialrådgiverfaglige opgaver, herunder 
tæt kontakt til kommunernes sagsbehandlere
Deltage i samtaler og møder med borgerne og 
sagsbehandlere 
Udarbejde slutrapporter/ressourceprofiler
Undervise i beskæftigelseslovgivningen
Medvirke til metodeudvikling 
Observere og beskrive borgernes ressourcer og 
barrierer, såvel mundtligt som skriftligt
Ind- og udskrivning af borgere
Etablering af praktikker hos eksterne arbejdsgivere.

Uddannelse som socialrådgiver/-formidler
Erfaring med arbejdsevnemetoden/ressource-
profiler
EDB-kendskab (gerne kendskab til KMD Sag og 
KMD Arbejdsevnemetode)

Gode skriftlige formuleringsevner
Er med til at gå forrest i forhold til at styrke de 
socialfaglige kompetencer i afdelingen
Gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et 
tværfagligt team
At du har lyst til at deltage i de mangeartede 
opgaver, som der er i huset. 

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst. Aflønning 
sker efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til socialrådgiver Jette Zylber, 44 92 33 88, 
områdeleder Karen Bærensen, 30 66 74 86.

Send din ansøgning med relevant dokumentation til 
Erhvervscenter Espelunden, Transformervej 17, 
2730 Herlev, att. områdeleder Karen Bærensen.

Vi skal have ansøgningen senest den 1. juli med 
morgenposten.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 28.



Der er flere sandheder 
- og ingen regel uden undtagelse!
Vil du være med til at gøre en forskel 

Vi søger en fuldtidsansat socialrådgiver, som ser en spændende 
udfordring i at arbejde i en værdibaseret organisation, hvor værdi-
erne trivsel, respekt, dialog og udvikling kommer til udtryk i både 
ord og handling.

Du får en dejlig arbejdsplads med atmosfære, helhedstænkning 
og gode kollegaer. 

Med en anerkendende tilgang har vi barnet, den unge og familien 
i centrum. Vores målgruppe er børn og unge med særlige behov 
samt børn og unge med handicap.

familiearbejde.

Vi søger en kollega, der
-

bejde.

familier.

fagligt og ressourcemæssigt.

samarbejde.

Vi tilbyder 
-

der. 

dig alvorlig!

afdelingsleder Leif Christensen, tlf. 2080 3640, eller souschef 
Dorte Jakobsen, tlf. 4087 6718. Tager vi ikke telefonen, indtal da 
en besked, og vi ringer tilbage.

Løn
Løn iht. gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle 
funktions-/kvalifikationsløn.

Tiltrædelse
Den 1.9.2008.

Ansøgningsfrist: 30.6.2008 med morgenposten. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 3.7.2008. 

Send din ansøgning bilagt relevant dokumentation: 

7200 Grindsted



Familierådgiver i Vejle Kommune   
Ansøgningsfrist: 26. juni  

Vores kollega fl ytter til det sydjyske, og vi søger derfor ny 
rådgiver. Vi kan tilbyde fast 37 timers stilling indenfor området 
børn med sociale vanskeligheder – Give kontoret – tiltrædelse 
snarest muligt. Er du interesseret, så se stillingsopslagene på 
www.vejle.dk/job eller kontakt distriktsleder Mette Koudal tlf. 
7681 5120 , familierådgiver Pernille Panek tlf. 7681 5629 eller 
afdelingsleder Kirsten Ravn tlf. 7681 5115. 
Vi vil meget gerne fortælle om, hvordan det er at arbejde i en 
Familieafdeling og holder derfor Åbent hus for interesserede 
mandag den 23.6. kl. 14.00. Skolegade 1, 7100 Vejle i mødelo-
kale 4125. Tilmelding til Åbent Hus til Mette T. Villadsen 
metvi@vejle.dk  

STATSFÆNGSLET VED SDR. OMME

2 ledige stillinger som socialrådgivere 
- 30 TIMER OG 37 TIMER

-
dige til besættelse snarest muligt. Stillingerne er på 30 timer og 37 timer.

Stillingerne er placeret på fængslets to specialafdelinger - misbrugsbe-
handlingsafdelingen samt på fængslets halvåbne afdeling.

Arbejdsområdet omfatter bl.a. forsorgsmæssig bistand til de indsatte, 
udarbejdelse af handleplaner, motivering vedrørende behandling, vejled-
ning og rådgivning af andre personalegrupper samt deltagelse i møder 
mv. på fængslets afdelinger. 

Ansøgere skal derfor være indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt 
samarbejde med andre personalegrupper, herunder især i forhold til at 
inddrage fængselsfunktionærerne i det forsorgsmæssige arbejde.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Dansk 

-

Ansøgningen bilagt dokumentation og oplysninger om uddannelse samt 
tidligere beskæftigelse skal være fængslet i hænde senest den 25. juni 
2008.

Ansøgningen kan sendes eller mailes til

Holdgårdsvej 142 

Statsfaengslet.sdr-omme@kriminalforsorgen.dk

www.odense.dk

BØRN- OG FAMILIEAFDELINGEN

Børn- og 
Ungesocialrådgiver/-
formidler
I Børn- og Ungesocialrådgivningen, Distrikt Øst, 
er to fast stillinger ledig til besættelse 1. au-
gust 2008 eller snarest derefter. Den ugentlige 
arbejds tid er 37 timer med

Funktionen kræver indsigt og erfaring i børns og 
familiers forskelligartede livsvilkår, gode kontakt- og 
samarbejdsevner, samt udpræget sans for at koor-
dinere arbejdet omkring de enkelte børn. Som led i 
myndighedsudøvelsen kræves der vilje og parathed 
til personlig stillingtagen til indsats- og foranstalt-
ningsbehov.

Børn- og Ungesocialrådgivningen indgår i et husfæl-
lesskab med distriktskontorets øvrige medarbejdere, 
som er fagligt bredt sammensat af børn- og unge-
socialrådgivere, familiebehandlere, familiepædago-
ger, sundhedsplejersker, støttepædagoger, psykolo-
ger, tale- og hørepædagoger, administrativt personale 
samt ergoterapeut og børn- og ungelæge.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved 
henvendelse til funktionsleder Kis Stentoft 
tlf. 65 51 85 05 eller teamleder Peter Johansen
tlf. 65 51 85 82  eller Odense kommunes hjemme-
side: www.odense.dk

Ansøgningsfrist: 2. juli kl. 12.00.

Jobnr. 5701 bedes anført på kuvert og ansøgning.

For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge 
under 15 år, indhentes der altid børneattest (§36-attest).

Odense Kommune ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer 
alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge 
ledige stillinger.



Socialrådgiver til børn-
og familieområdet
Barselsvikar
Vil du arbejde i en afdeling, der fokuserer på høj faglighed
og forebyggende indsats - og er du indstillet på, at det
kræver, at du ”står på tæer”?

-
lieafdelingen, att. Jytte Dalgaard, Hovedgaden 77, 8410

Læs udførligt stillingsopslag på www.syddjurs.dk - læs
også om organisering og om den sammenhængende
børnepolitik.

Syddjurs Kommune har ca. 41.000 indbyggere, og organisationen
har i alt ca. 3.200 fastansatte medarbejdere. Kommunen ligger i
et område med en unik natur og kulturarv. Gennem dialog med
virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for
kommunens udvikling. Værdierne åbenhed, udvikling, respekt og
kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med borgere og
samarbejdspartnere.

Tlf. 87 53 50 00

Projektcenter Syddjurs søger nye legekammerater
Projektcenter Syddjurs er inde i en rivende udvikling, og vi søger derfor en række spændende
nye kolleger, der sammen med os vil være med til at sætte præg på Syddjurs Kommunes
arbejdsmarkedsindsats.

Projekthus Nordvest
Til vores nyoprettede Projekthus Nordvest søges:

kompetencer hos kommunes kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed og
motiverer disse til en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Visitationen
Til vores visitation søges:
Afklaringskonsulent, der bl.a. vil have til opgave at udarbejde skriftlige rapporter med henblik
på afklaring i forhold til revalidering, fleksjob og førtidspension for personer primært i match-
gruppe 3, 4 og 5 samt borgere, der modtager sygedagpenge eller ledighedsydelse.

kendskab til målgrupperne.

arbejdsplads, med p.t. 15 ansatte. Vi arbejder løbende med omkring 180 brugere i vores
afdelinger i Syddjurs Kommune.

Alle stillinger opslås med 37 timer pr. uge.

-
mation findes i højre side under job i kommunen.

84 53 51 88.

Ansøgningsfristen for de ledige stillinger er 22.8.2008 kl. 12.00, og ansøgninger sendes til

meget gerne på mailen hr@syddjurs.dk.

Syddjurs Kommune har ca. 41.000 indbyggere, og organisationen har i alt ca. 3.200 fastan-
satte medarbejdere. Kommunen ligger i et område med en unik natur og kulturarv. Gennem
dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling.
Værdierne åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet
med borgere og samarbejdspartnere.

Tlf. 87 53 50 00

Støtte- og kontaktperson
Syddjurs Kommunes Socialcenter søger en støtte- og kontaktperson (SKP)
37 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt. Målgruppen for SKP er
de mest udsatte og isolerede alkohol- og stofmisbrugere, hjemløse og
sindslidende, der mangler en hensigtsmæssig kontakt til de sociale og
sundhedsfaglige hjælpesystemer.

Støtte- og kontaktpersonernes opgaver er:

Vi kan tilbyde en organisation med et fagligt engageret og fleksibelt perso-
nale, hvor der er plads til at lade gode ideer udvikle sig.

Vi forventer, at du har en faglig uddannelse inden for det pædagogiske om-
råde, er socialrådgiver/formidler eller har anden relevant uddannelse inden
for social- eller sundhedsområdet.

-

8753 5188 eller hr@syddjurs.dk.

Ansøgning med oplysning om tidligere beskæftigelse og dokumentation
for uddannelse bedes sendt  på e-mail: hr@syddjurs.dk eller med post til

”Støtte- og kontaktperson” senest 20.7.2008.

Syddjurs Kommune har ca. 41.000 indbyggere, og organisationen har i alt
ca. 3.200 fastansatte medarbejdere. Kommunen ligger i et område med en
unik natur og kulturarv. Gennem dialog med virksomheder, brugere og bor-
gere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Værdierne åbenhed,
udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med
borgere og samarbejdspartnere.

Tlf. 87 53 50 00

Døgncenter for børn og unge søger
barselsvikar - socialrådgiver
Ved Døgncenter for Børn og Unge, afd. Infanterivej, Infanterivej 33, Randers, er et
barselsvikariat ledig til besættelse pr. 15.8.08 eller 1.9.08. Vikariatet forventes at
være af et års varighed. Der er tale om en stilling på 30 timer pr. uge.

Døgncenter for Børn og Unge er Randers Kommunes anbringelsestilbud til børn og
unge og består af fem afdelinger:
Behandlingsafdeling Trappen er normeret til 8 børn i alderen 11-14 år. Behand-
lingsafdeling Smutten er normeret til 8 børn i alderen 6-11 år. Afdelingerne er belig-
gende på Infanterivej 33 i Randers. To Ungdomspensions-afdelinger, Vester Allé 5
samt Rismøllegården, Udbyhøjvej med i alt 17 pladser for unge i alderen 14-18 år.
Bopladsen med 8 pladser for unge mellem 15-18 år og Akutberedskabet er belig-
gende på Hobrovej i Randers. Stillingen er tilknyttet de to behandlingsafdelinger
Smutten og Trappen på Infanterivej.

De primære arbejdsfunktioner er:

og lignende.

være ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og referat.

Kvalifikationer:

Yderligere oplysninger om stillingen kan hentes hos forstander Lisbeth Persson på
tlf. 8641 0200 eller socialrådgiver Kirsten Vilstrup Tomsen på tlf. 8915 1849.

Ansøgning vedlagt dokumentation sendes til Døgncenter for Børn og Unge, Vester Allé
5, 8900 Randers. Påfør venligst telefonnr., da der indkaldes til samtale pr. telefon.

Ansøgningsfristen er d. 30.6.08 med morgenposten.

Ansættelsessamtaler afholdes d. 1.7.08.

Randers Kommune



En nyoprettet fuldtidsstilling er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Ellengårdens Familiepension er en boform under § 110 i Serviceloven.

Vi tilbyder midlertidig ophold for 21 familier og 3 enlige kvinder med
særlige sociale vanskeligheder. Vi har i gennemsnit 35 beboere, heraf
halvdelen med anden etnisk baggrund end dansk.

Ellengården er midt i en udvidelse og omstrukturering, hvor vi tilbyder
ophold til familier i eksterne boliger.

Stillingen har 2 hovedfunktioner:

Hovedvægten på beboernes socialfaglige problemstillinger.

Man vil i samråd med beboerens kontaktperson bistå evt. samtalen/
forløbet på Ellengården med henblik på, at løse den socialfaglige pro-
blemstilling bl.a. :

Deltage i teammøderne, sparring omkring økonomi, ansøgning om
bolig, indskud m.m., opfølgning på opholdstilladelse.

Døgnmedarbejder - dag, aften, nat weekend.

Man har ikke kontaktpersonfunktion, men ved vagterne løse de akut
opståede problemer, og videregive det til rette kontaktperson.

Arbejdstiden tilrettelægges i dag- og aftentimerne (aften ca. 1 gang
ugentlig).

Vi forventer, at du

har kendskab til vores målgruppe

har kendskab til det sociale hjælpeapparat i kommunen
har erfaring med familiearbejdet.

Ansvar og kompetenceområder
Understøtte kontakten til social- og beskæftigelsesforvaltning inden-
for det socialretlige felt
Bindeled til forvaltningen, og ansvarlig for videreformidling af viden
om generelle lovområder til det øvrige personale på institutionen
Sparring omkring underretninger og diverse skriftlige opgaver
Varetagelse af ad-hoc opgaver
Varetager en række skriftlige og mundtlige formidlingsopgaver for
forstanderen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst med DS/HK, med mulig-
hed for at forhandle tillæg for erfaring og kvalifi kationer.

Ellengårdens Familiepension er en selvejende institution under den
folkelige diakonale forening Jysk børneforsorg/Fredehjem, og har
driftsoverenskomst med Århus Kommune. Der forventes en positiv
holdning til institutionens grundholdning.

Yderligere oplysninger
Forstander Saeedeh Bork på tlf. 8940 1046 mellem kl. 9-12 på hverdage
eller på www.aarhuskommune.dk/ellengaarden

Ansøgning sendes til
Ellengårdens Familiepension, Bethesdavej 81, 8200 Århus N,
mrk. socialrådgiver/socialformidler.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune

ELLENGÅRDENS FAMILIEPENSION

SOCIALRÅDGIVER/SOCIALFORMIDLER



DS:kontakt



Regeringen kupper det
kommunale selvstyre


