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B>280;Ao368E4A4=
 8!'

B^RXP[azSVXeTaT]
!'

HVOR BLEV DE
ENKLE REGLER AF?
'

<X[STaTZ^]bTZeT]bTa]zabhVT\T[ScTPÌTeTaTa^_[hb]X]VbbZT\PTaU^abT]cQTSaTXcbhbcT\Ta^V
[XSc\TaTbT[eQTbcT\\T[bT3TcTa]^V[TPU[hb_d]ZcTa]TXaTVTaX]VT]bWP]S[X]Vb_[P]b^\bZP[]TSQaX]VT
bhVTUaPe¬aTc<T]STcTabe¬acPcUzYT_z]^VTcSTa\X]STa^\PUQdaTPdZaPcXbTaX]V\T]Ta1TccX]P
?^bcZ^]bcXcdTaTcU^a\P]SX3B
05BDB0=?0D;B4=

s udfordring
Sygefravær – en fælle

e sygefraværet
splan for at nedbring
Regeringens handling

Juni 2008

3TcTaX]S[hbT]STaXVcXVcPcd]SVzd]SeT]
SXVc[P]VePaXVTbhVTU^a[Q^VWP]S[X]Vb_[P
]T]X]STW^[STaT]a¬ZZTU^a]dUcXVTU^ab[PVcX[
We^aSP]eXZP]PaQTYSTWT]X\^SSTc\z[5^a
b[PVTc^\PcTcPQ[TaTbcaaTU^abV\TST]
cXS[XV\z[aTccTc^Vce¬aUPV[XVX]SbPcbU^aPc
U^aZ^acTbhVTU^a[QT]TTaTcbZaXScXST]aXV
cXVTaTc]X]VbXVTa1TccX]P?^bcZ^]bcXcdTaTc
U^a\P]SX3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V3B
b^\Z^\\T]cPacX[aTVTaX]VT]bWP]S[X]Vb_[P]
¿BhVTUaPe¬a½T]U¬[[TbdSU^aSaX]VÀ
7d]Ta^VbzV^SccX[UaTSb\TSPcaTVTaX]VT]
eX[PÌhbTST]daX\T[XVcWzaSTbP]ZcX^]b^\
V¬[STa]zabhVT\T[ScTPÌTeTaTaSTaTb^_[hb
]X]VbbZT\PU^abT]cT[[TaV[T\\TaTc^_U[V
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[XVTb^\Wd]WX[bTaU^ab[PVTc^\QTSaT^V\TaTTUUTZcXeTXcbhbcT\Ta
eT[Z^\\T]cS^V\TST]QTZh\aX]VU^aWeT\STabZP[Ë]P]bXTaTSTc
]zaSTcXZZTTa]¬e]cX_[P]T]
5^ab[PVTc^\PcZ^]cP]cWY¬[_b\^ScPVTaTbZP[bhVT\T[STbXVTa
XU[VT1TccX]P?^bccX[VT]V¬[SWT[cPQbdaSbTcXPUQdaTPdZaPcXbTaX]Vb
bP\\T]W¬]V
¿3TcTab]PaTaTT]dSeXST[bTPUTcP[[TaTST^\UPccT]STQdaTPdZaPcX
^VeX[XZZTVaT]^VT]b^\WT[bc_^bXcXeU^abZT[U^aZ^]cP]cWY¬[_b\^S
cPVTa]TCX[VT]V¬[S_z[¬VVTaSTcY^QRT]caT]TT]S]dÌTaTPS\X]X
bcaPcXeTQhaSTaÀ

5ahVcTaZ^]^\Xc¬]Z]X]V
Bz]zaaTV]TbchZZTcVaTb^_TaSTcXZZTQTVTYbcaX]VSTaUh[STa\Tbc
W^bST]Z^]bcXcdTaTSTU^a\P]S
ATVTaX]VT]bWP]S[X]Vb_[P]X]STW^[STaV^STcPZcTa\T]WeXb_[P]T]
TaaTVTaX]VT]bQdS_zaTVT[U^aT]Z[X]VbzTaSTcXZZTV^Sc]^ZB[[Tc^
QdS_zU^aT]Z[X]VTa^VbP\cXSXV\P]VTÌTaT]hTZaPecX[S^Zd\T]cP
cX^]^V]hccTb[bcQdaTPdZaPcXTaSTcQ[TeTccX[3TaTa[P]VeTYcX[ST]
PUbZPUUT[bTPUP[[Td]SeT]SXVTaTV[Tab^\QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT]
[^eTST^bU^aWP[eP]STczabXST]
ATVTaX]VT]U^aTb[zaQ[P]ScP]STcPcdSPaQTYSTT]a¬ZZTSTcP[YTaTST
VdXSTacX[WePSbPVbQTWP]S[TaT]bZP[VaTWe^a]za>VXU[VT1TccX]P
?^bcUaT\\TaWP]S[X]Vb_[P]T]Z^]^\Xc¬]Z]X]VT]dSTXZ^\\d
]Ta]T]zaSTa[¬VVTb^_cX[PcZ^\\d]T]baTUdbX^]UaPbcPcT]Q[XeTa
]TSbPcUaP$cX["$_a^RT]cWeXbXZZTST]bhVT\T[ScTTUcTaËaTdVTa
T]cT]TaST[eXbaPbZ\T[ScT[[TaXTcbzZP[ScPZcXeccX[QdS
5^ab[PVTceX[QTchSTPcY^QRT]cTaTcQ[XeTa]SccX[PcX]SZP[STP[[T
bhVT\T[ScTTUcTaËaTdVTacX[T]_Tab^][XVbP\cP[T?zSTccXSb_d]Zc
TaSTach_XbZX]VT]PUZ[PaX]VPUQ^aVTaT]bbhVS^\^VSTa\P]V[TaT]
a¬ZZTd]STabVT[bTa^VTaZ[¬aX]VTa½U^aTZbT\_T[b_TRXP[[¬VTTa
Z[¬aX]V<T]WeXbZ^\\d]T]XZZTeX[\XbcTaTUdbX^]bZP[b^RXP[azSVX
eTaT]_zTchSTabcb_X]ZT[cVad]S[PVb¬ccTT]PZcXeXcTcXVP]VU^aST]
bhVT\T[ScTAXbXZ^T]TaPcU^ZdbÌhccTbUaPSTbhVT\T[ScTbQTW^ecX[
Z^\\d]T]bQTW^eU^aPcUzaTUdbX^]bXVTa1TccX]P?^bc
;¬b3BÂbP\[TSTZ^\\T]cPaTacX[WP]S[X]Vb_[P]T]_z
fffb^RXP[aSVSZ]hWTSTa
b_/b^RXP[aSVSZ

#
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TROVÆRDIG FORHANDLER MED SJÆL
B^RXP[azSVXeTa]TbU^a\P]S7T]]X]V1aTX]W^[cTaSS$!za?^[XcXbZTZ^[[TVTaTaT]XVT^\PcU^aWP]S[Ta
cP[T]cTcePaT]PU7T]]X]VbWT[cbc^aTbchaZTa
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4]d]V7T]]X]V1aTX]W^[c
_zcP[Tabc^[T]eTS3BÂ
aT_a¬bT]cP]cbZPQb\ST
X ((!

5^aWP]S[TacP[T]c^Vca^e¬aSXVWTSTac^^aS
STaQ[XeTaVT]cPVTcXVT]^VXVT]]za_^[XcXbZT
Z^[[TVTaU^ac¬[[Ta^\7T]]X]V1aTX]W^[cb
X]SbPcbb^\U^a\P]SX3P]bZB^RXP[azSVXeTa
U^aT]X]V3B
7P]b]¬a\TbcTbP\PaQTYSb_Pac]Ta
cXS[XVTaT]¬bcU^a\P]S^V]dZ^]bcXcdTaTc
U^a\P]SX3B1TccX]P?^bcQTbZaXeTa7T]]X]V
1aTX]W^[cbz[TSTb)
¿5^aWP]S[TacP[T]cTcePaT]PU7T]]X]Vb
bc^aTbchaZTab^\U^a\P]S4]PUWP]bbXSbcT
QTSaXUcTaQ[TeSP^VbzPcU^aWP]S[TSTc
QTSbcT^eTaT]bZ^\bcaTbd[cPcX!zaWYT\cX[
b^RXP[azSVXeTa]T7T]]X]VQa¬]ScTU^ab^RXP[
azSVXeTa]TbPaQTYSb\X[Y^VPaQTYSbeX[Zza^V
ePaaXVcXVV[PSSPWP]XTUcTazaTc!&ËZÌTacP[[TcXW^eTSQTbchaT[bT]
^eTaQTeXbc^\PcSTcePaT]V^SXS|PceTScPVTeTY[TST]STbPVbcP[4c
aTSbZPQb^\Q[XeTaP]eT]ScXÌTaT^VÌTaTZ^\\d]Ta½^Vb^\ÌTaT
_PacXTaWT]eXbTacX[XSTaTb_PacX_a^VaP\À
7^eTS^aVP]XbPcX^]T]5C5ÂbU^a\P]S1T]cTB^aVT]UaThUaT\W¬eTa
7T]]X]V1aTX]W^[cb^\T]bPV[XV^VZ^]bcadZcXebP\PaQTYSb_Pac]Ta)
¿=zaWP]c^V^aSTcePac^]T]P[cXSbPV[XV^VZ^]bcadZcXe\T]X]VT]
ePaXceXe[^\WePS7T]]X]V\T]cT^\dSSP]]T[bTQTbZ¬UcXVT[bT^V
^eTaT]bZ^\bcU^aW^[S7P]ePaQzSTZ[Pa^Vca^e¬aSXVU^aSXWP]WPeST
bXcUPV[XVTUd]SP\T]cX^aST]À

^_QPZ]X]VcX[U^aWP]S[X]VbU¬[[TbbZPQTc:C>
^VSTc^_[TeTSTYTVXbP\PaQTYSTc\T[[T\
3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V^V3P]\PaZb
;¬aTaU^aT]X]VE^aTbU¬[[Tb_a^YTZc¿7z]S
^\P[[TQa]ÀTaTcTZbT\_T[_zPc7T]]X]Vb
X]cTaTbbTaPZcT[P]VcdS^eTaT]b]¬eTaUPV
U^aT]X]VbX]cTaTbbTU^a\TS[T\\Ta]Tb[]^V
PaQTYSbeX[ZzaÀ
3TcTa^VbzSTcX]ScahZb^\:XabcT]=XbbT]
U^a\P]SU^aB^RXP[_¬SPV^VTa]TWPaPU7T]
]X]V1aTX]W^[c)
¿7T]]X]VePaT]V^SP[[XTaTcXPaQTYSTcU^aPc
bZPQTQTSaTU^aW^[SU^aSTb^RXP[cdSbPccT
WeX[ZTcQ[P]ScP]STcdS\]cTSTbXVXe^ac
bP\PaQTYSTX3T]b^RXP[UPV[XVT1aP]RWT>V
7T]]X]VePaQzSTT]V^SbcaPcTV^VT]V[X\
aT]STcPZcXZTaXST]Z^\_[XRTaTST_a^RTbSTc
TaPcU^aWP]S[TQTSaT[]^VP]b¬ccT[bTbeX[
ZzaU^abX]T\TS[T\\TaÀ
>V:X\BX\^]bT]U^a\P]SU^a7:UaT\W¬
eTa7T]]X]V1aTX]W^[cb^\T]U^a\P]SSTaePa
_zUd[SQ[VT[¬]VST\TSbX]T\TS[T\\Ta
¿7T]]X]Vb_^bXcX^]TaX]VTaePaP[cXS\TS
b^RXP[azSVXeTa]TbdSU^aSaX]VTaeX[Zza^VXZZT
\X]Sbc¿bY¬[ÀU^aYT>Vbc^aaTb_TZcU^aSTcÀ

4]V^SP[[XTaTc

7T]]X]V1aTX]W^[cSSTST]!'Yd]XPUZa¬Uc
CTZbcT]TaQPbTaTc_zdSSaPVPU\X]ST^aS^V
bZaXUc[XVTdScP[T[bTacX[B^RXP[azSVXeTaT];¬b
P[[T\X]ST^aST]T_zfffb^RXP[aSVSZ^V
[TSTaT]_zQPVbXST]PUQ[PSTc

0cU^aWP]S[TZa¬eTaeX[YTcX[bP\PaQTYST^VU^a\P]SU^a3P]\PaZb
;¬aTaU^aT]X]V0]STab1^]S^2WaXbcT]bT]STa^VbzTaU^a\P]SU^a
:C>_TVTa_z7T]]X]V1aTX]W^[cbbc^aTV[¬STeTSPcbP\PaQTYST
¿7T]]X]VePa^eTaQTeXbc^\PceXXU¬[[TbbZPQZd]]T]zQTSaT
aTbd[cPcTaT]SeXeX[[TZd]]T]zWeTaU^abXV3Tc^_[TeTSTYTVXWP]b
%
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b_/b^RXP[aSVSZ

3PSTcQTSbcT^eTaT]bZ^\bcaTbd[cPc
X!zaePaU^aWP]S[TcWYT\XU^azaTc
bPVST7T]]X]V1aTX]W^[c)¿9TVWPaWT[T
cXST]Z¬\_TcU^aTcaTbd[cPcSTaePa
bzT]ZT[c^VV^ScPcb^RXP[azSVXeTa]T
ZP]bTPcSTcTaT]V^S^eTaT]bZ^\bcÀ

¿7T]]X]VePaST]STabc^S_zQa^T]^VQzST
WPeSTYTU^aUaT\cXST]bbZ¬a^VdSU^a
SaX]VTa3T]STadSbcXZZTaZdabT]\T]^Vbz
ST]STaVzaad]Sc_zbZXQTc^V[XVTcYTZZTa
PcP[cTab^\STcbZP[e¬aT^VX]SVhSTa
QTb¬c]X]VT]a^^Vca^_zPceXZP]Z[PaT
STc^VbXZaTaUaT\SaXUcÀ
1YPa]TCaXTaeT]^VUPV[XVbTZaTc¬aX3P]bZ
B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

¿7T]]X]VZd]]Tb]PZZT\TSP[[T7Yb^\[Pe
7P]b_Tab^][XVWTS^V[XVTUaT\\T\zSTPc
e¬aT_zbZPQcTT]aXVcXVV^SPaQTYSb_[PSbU^a
STP]bPccT3TaTaX]VT]ceXe[^\Pc7T]]X]V
Zd]]T[XSTPcbczXb_XSbT]U^a3BbT[e^\STc
^VbzePa[XScb[XSb^\cX]SX\T[[T\À
0]]T9aVT]bT]U^a\P]SX3BÂATVX^]BhS

5>C>)74=A8:BA4=B4=

¿7T]]X]VWPae¬aTcT]b^[XSSaXUcbbXZZTa^V
eXbX^]¬aU^a\P]Sb^\WPaW^[ScZdabT]XT]
cdaQd[T]ccXS7T]]X]VePaT]eX[YTbc¬aZ^V
eTSW^[ST]ST_^[XcXZTaX3B7P]WPaXVT]
]T\\P]VTza[PVcTcbc^acT]VPVT\T]cXPc
U^aQTSaTb^RXP[azSVXeTa]TbPaQTYSbeX[Zza^V
WeTaSPVÀ
<PYQaXc1Ta[PdU^a\P]SX3BÂATVX^]bc

¿<TS7T]]X]VbSSTaTc[P]VcUPV[XVcZP\\T
aPcbZPQb[dc3TcTaXZZTcX[PcUPccTBP\PaQTY
STcWPae¬aTcc¬c^VVXeT]ST\T]WPa^Vbz
QdSc_zZ^]Ua^]cPcX^]TaSTab^\aTVT[T]ScT
\TSPc]hT\d[XVWTSTaeXbcTbXVCP]ZTa]TVza
Xb¬acX[BdbP]]T^VQa]T]TCPQTcTabc^ac
\T]QzSTU^aST\^V^bP]SaTTaSTaWT[SXVeXb
aXVcXV\P]VTV^STQX[[TSTaPcca¬ZZTUaT\)5P
\X[XT\T]]TbZTc7T]]X]VSTa]SPcWPeTP[[T
Qa]T]TWYT\\T>VUPVU^aT]X]Vb\P]ST]b
zQT][hbTV[¬STeTSPce¬aTXSXP[^VcX[[XSbaT
_a¬bT]cP]cTa^V\TS[T\\Ta
BaT]0]STabT]U^a\P]SX3BÂATVX^]=^aS

¿7T]]X]VePaTcbcaPcTVXbZVT]Xb^\cXS[XVcX
T]U^aWP]S[X]VZd]]T[¬bTaTbd[cPcTc^VP[
[TaTSTSPePaeXSTaTcX[]¬bcTbcT_3TcbZTcT
S^VT]ZT[cTVP]VTPcWP]bU^adSbXVT[bTaXZZT
W^[ScbcXZ½bzQ[TeWP]VP[*S^V\Tbc_zbXV
bT[eÀ

1;o1>6
7T]]X]V1aTX]W^[cU^a\P]SU^a3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V
5Sc!!^Zc^QTa ($$
3S!'Yd]X!'
('!)DSSP]]Tcb^RXP[azSVXeTa3B7oaWdb
('! (( )0]bPcXoaWdb:^\\d]TWe^aWP]^VbzePacX[[XSb
^VU¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c
(():aTSbbTZaTc¬aX3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V3B
((")<TS[T\PU3BÂU^aWP]S[X]VbST[TVPcX^]
!")EP[Vcb^\U^a\P]SU^a3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V
7T]]X]VQ^TSTbP\\T]\TSbX]Z¬aTbcTXoQhWYeTSoaWdb^V
TaUPacX[caTQa]

5¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTa]TCaX]T@dXbc^V
<PSb1X[bcad__zeTV]TPUoaWdbZ[dQQT]
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ATSXVTaTcPU1XaVXccTAaSP\Qa/b^RXP[aSVSZ
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D O B B E LT S Å M A N G E
T R Æ K K E R PÅ G A D E N
2EGERINGEN VURDERER AT ANTALLET AF GADEPRO
STITUEREDE NSTEN ER FORDOBLET I LBET AF ½RE
kR Sk DER NU ER  +ONSULENT -OGENS
(OLM 3RENSEN FRA +OMPETENCECENTRET FOR
0ROSTITUTION UNDER 6ELFRDSMINISTERIET SIGER
TIL "ERLINGSKE 4IDENDE AT DET STIGENDE ANTAL
SKYLDES AT DER ER KOMMET ¾ERE TIL LANDET
/GSk $ORIT /TZEN LEDER AF VRESTEDET 2EDEN
OPLEVER AT DER ER KOMMET ¾ERE GADEPROSTI
TUEREDE OG AT DER Pk GRUND AF VELSTAND ER
KOMMET ¾ERE SEXKUNDER $ER PEGES OGSk Pk
AT DE STRAMNINGER MOD SEXKUNDER DER ER SKET
I 3VERIGE OG &INLAND HAR FkET DE PROSTITUEREDE
TIL AT SGE TIL $ANMARK

5>C>)B20=?8G

NYE BØGER
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0SU¬aSbcTaP_X

;TST[bT

Dbh][XVbhVS^\

VIND OVER VREDE
O G I R R I TAT I O N

1 1 PEJLEMÆRKER
T I L I N S P I R AT I O N

G R AT I S H Å N D B O G
OM ADHD

"LIVER DIN SJLEFRED DELAGT AF DIT LETANTN
DELIGE TEMPERAMENT ELLER VREDESUDBRUD
(VIS SVARET ER JA ER DER HJLP AT HENTE I EN NY
BOG &OR I VIRKELIGHEDEN ER VRED OG IRRITABEL
ADFRD IKKE SVR AT NDRE PkSTkR FORFATTEREN
7ILLIAM $AVIES ) BOGEN GIVER HAN ENKLE OG
LETANVENDELIGE TEKNIKKER TIL AT Nk FREM TIL ET
STABILT TEMPERAMENT OG FORKLARER OGSk HVAD
VREDE ER OG HVORDAN DEN KAN TJLES
!T OVERVINDE VREDE OG IRRITATION %N SELVHJLPSGUIDE
Pk GRUNDLAG AF KOGNITIVADFRDSTERAPI AF 7ILLIAM
$AVIES &ORLAGET +LIM  SIDER  KR

6KSTHUS FOR ,EDELSE HAR UDGIVET ±+ODEKS
FOR GOD LEDELSE² SOM INDEHOLDER  PUNKTER
TIL INSPIRATION NkR LEDELSE I DEN OFFENTLIGE
SEKTOR SKAL UDVIKLES I RETNING AF FREMTI
DENS KRAV +ODEKSET ER IKKE TNKT SOM EN
FACITLISTE MEN SOM ET REDSKAB TIL UDVIKLING
GENNEM SELVRE¾EKSION OG EN ANLEDNING TIL AT
STTE GOD LEDELSE Pk DEN FLLES DAGSORDEN
,S MERE OM DE  KODEKSPUNKTER Pk WWWLEDER
WEBDKKODEKS ELLER REKVIRER MATERIALET VIA MAIL
INFO LEDERWEBDK ELLER Pk TELEFON    

$ET KAN VRE EN UDFORDRING FOR SOCIALRkD
GIVERE AT ARBEJDE MED VOKSNE MED !$($
$ERFOR HAR !$($ FORENINGEN NETOP UDGIVET
±(kNDBOG FOR SAGSBEHANDLERE² SOM BLANDT
GIVER HJLP TIL AT IDENTI½CERE DE MANGE OFTEST
IKKE DIAGNOSTICEREDE VOKSNE MED !$($
(kNDBOGEN GIVER OGSk SVAR Pk HVORDAN MAN
GENKENDER EN BORGER MED !$($ OG DEN
INDEHOLDER ANBEFALINGER TIL STTTETILBUD Sk
VOKSNE MED !$($ KAN FUNGERE I HJEMMET I
UDDANNELSESSYSTEMET OG Pk ARBEJDSPLADSEN
"OGEN ER UDGIVET MED STTTE FRA 3ATSPULJEN
OG !$($ FORENINGEN HAR OGSk FkET MIDLER TIL
ET EFTERUDDANNELSESFORLB FOR SRLIGT INTERES
SEREDE SOCIALRkDGIVERE SOM VIL BLIVE HOLDT I
EFTERkRET
(kNDBOGEN KAN BESTILLES Pk WWWADHDDK

B>280;Ao368E4A4= "8!'
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HVORDAN KOMMER VI I MÅL?
(VILKET AF PROFESSIONSSTRATEGIENS SEKS MkL
TALER MEST TIL DIT HJERTE (VEM SKAL VRE DIN
VIGTIGSTE MEDSPILLER I DIT ARBEJDE MED AT Nk
DE STRATEGISKE MkL (VILKE AF MkLENE HAR DU
DET SVREST MED $ET VAR NOGLE AF DE SPRGS
MkL DER BLEV VENDT Pk ET FLLESSEMINAR FOR
HOVEDBESTYRELSEN OG DE TRE REGIONSBESTYRELSER
I JUNI
5DFORDRINGEN VAR HVORDAN $3 BEDST BANER
VEJEN FOR AT Nk DE SEKS MkL I SOCIALRkDGIVERNES
PROFESSIONSSTRATEGI $ER KOM SOM FORVEN
TET INGEN ENDEGYLDIGE SVAR MEN EN RKKE
TILKENDEGIVELSER OM AT BkDE MEDLEMMER I
REGIONSBESTYRELSER OG I HOVEDBESTYRELSEN VIL
ARBEJDE FOR MkLENE I PROFESSIONSSTRATEGIEN ¯
OG INVOLVERE MEDLEMMERNE I BESTRBELSERNE
,S PROFESSIONSSTRATEGIEN Pk WWWSOCIALRDGDKPS

5>C>)B20=?8G
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UÆNDRET SØGNING TIL
SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN

E F T E R LY S E R A N E R K E N D E L S E A F S Y G D O M

±-AN FLER AT MAN ER MISTNKELIGGJORT OG AT MAN Pk FORHkND BLIVER BETRAGTET SOM EN DER VIL TILTUSKE SIG
ET ¾EKSJOB UDEN AT VRE SYG NOK $ET ER EN FORM FOR MISTILLID OG JEG FLER AT DET ER EN KAMP²
$ER ER ET GENERELT FALD I ANTALLET AF ANSGERE TIL 3kDAN SIGER EN  kRIG KRFTRAMT KVINDE OM MDET MED SOCIALFORVALTNINGEN I ET INTERVIEW
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE SAMMEN DER INDGkR I UNDERSGELSEN ±"LUFRDIGHED OG ANERKENDELSE ¯ EN FNOMENOLOGISK UNDERS
LIGNET MED  ¯ Pk LRER PDAGOG OG SY GELSE AF ANAL CANCERS BETYDNING FOR ARBEJDE KONOMI OG SOCIALE RELATIONER²
GEPLEJEUDDANNELSERNE ER DER SkLEDES OPTAGET
5NDERSGELSEN KONKLUDERER AT DE INTERVIEWEDE KRFTRAMTE GENERELT VAR MEGET TILFREDSE
HENHOLDSVIS   OG  PROCENT FRRE
MED INDSATSEN FRA HOSPITALET UNDER BEHANDLINGEN MEN BLANDT ANDET EFTERLYSER INFORMATI
-EN ANTALLET AF STUDERENDE DER ER OPTAGET
ONSMDER OM SOCIALE RETTIGHEDER OG STTTEMULIGHEDER SAMTALE MED EN SOCIALRkDGIVER FOR AT
Pk SOCIALRkDGIVERUDDANNELSEN ER NRMEST
LGGE EN PLAN FOR AT GENOPTAGE ARBEJDET SAMT HJLP OG OPBAKNING TIL AT KOMME GENNEM DET
UNDRET  I kR MOD  SIDSTE kR ¯ ET FALD KOMMUNALE SYSTEM
Pk KUN TO PROCENT
5NDERSGELSEN HAR DERFOR FEM ANBEFALINGER FOR ARBEJDET MED SOCIAL REHABILITERING I BkDE
&ALDET DKKER OVER STORE GEOGRA½SKE FOR
KOMMUNALT OG REGIONALT REGI %N AF DEM LYDER 3YSTEMATISK TVRFAGLIG AFDKNING AF BEHOV
SKELLE ) .YKBING &ALSTER OG I !ALBORG ER FAL
FOR REHABILITERING ¯ MED UDFRLIG REGISTRERING AF BIVIRKNINGER OG SENFLGER I LGEJOURNALEN
DET Pk  PROCENT I %SBJERG  PROCENT MENS REHABILITERINGSJOURNAL  %N ANDEN !T SOCIAL REHABILITERING BR FOKUSERE Pk MULIGE ARBEJDSRE
OPTAGET ER STEGET I +BENHAVN I (OLSTEBRO OG LATEREDE PROBLEMER MED SRLIG INDSATS I PERIODEN VED GENOPTAGELSE AF ARBEJDET
Pk DEN KLASSISKE LINJE I `RHUS
3OCIALRkDGIVER -ETTE *UEL (ANSEN STkR BAG UNDERSGELSEN SOM KAN FkS VED HENVENDELSE Pk MEJH HEHREGIONHDK
$ER ER OPTAGET  STUDERENDE Pk DEN NYE
ELLER TELEFON     $ANSK 3OCIALRkDGIVERFORENING HAR STTTET ½NANSIERINGEN AF UNDERSGELSEN
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSE I OFFENTLIG
ADMINISTRATION SOM DERMED BLIVER OPRETTET I
5PccXVS^\
+BENHAVN /DENSE OG `RHUS
U N D E R 1 1 .1 94 K R . O M M Å N E D E N
5NDERVISNINGSMINISTEREN ER MED RETTE
-AN ER FATTIG HVIS MAN HAR MINDRE END  KRONER OM MkNEDEN
BEKYMRET OVER DET GENERELLE FALD
$ET SKRIVER 5GEBREVET ! Pk BAGGRUND AF EN UNDERSGELSE HVOR ET
$ESVRRE HAR DE OFFENTLIGT RETTEDE UDDAN
REPRSENTATIVT UDSNIT AF DANSKERE HAR SAT EN GRNSE FOR FATTIGDOM
NELSER LIDT ET PRESTIGETAB !NSGERNE ER Mk
!F UNDERSGELSEN FREMGkR DET OGSk AT DANSKERNE OPFATTER DET SOM
SKE BLEVET SKRMT AF DE OVERDREVNE PkSTANDE
FATTIGDOM HVIS MAN IKKE HAR RkD TIL AT HOLDE FDSELSDAGSFEST FOR SINE
OM DkRLIGE LN OG ARBEJDSVILKkR UNDER
BRN BETALE FOR AT DE GkR TIL SPORT IKKE HAR COMPUTER OG ADGANG TIL
FORkRETS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER .U
INTERNETTET ELLER IKKE HAR RkD TIL EN MOBILTELEFON 2ETTER MAN SIG EFTER
BLIVER DER BEDRE LN OG MINDRE BUREAUKRATI
DANSKERNES FATTIGDOMSGRNSE VIL STORE GRUPPER AF BEFOLKNINGEN
*EG HkBER VI HEREFTER KAN ENES OM AT TALE
SKULLE KARAKTERISERES SOM FATTIGE $ET GLDER BLANDT ANDET ¾ERTALLET AF
DISSE UDDANNELSER OP I STEDET FOR AT TRKKE
DE GODT  PERSONER DER MODTAGER KONTANT ELLER STARTHJLP OG
DEM NED I SKIDTET I DEN OFFENTLIGE DEBAT SIGER
IKKE HAR BRN
"ERTEL (AARDER
)NTERESSEREDE KAN GRANSKE TALLENE Pk WWWUVMDK
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(

OVERGREB HAR
MANGE ANSIGTER
50:C0><B4:BD4;;4>E4A6A41
<>370=3820??434
3TaË]STbX]VT]bP\[Tc^_VaT[bT^eTa
bTZbdT[[T^eTaVaTQ\^S\T]]TbZTa\TS
WP]SXRP_X3P]\PaZ<T]\P]eTSPc)
 WP]SXRP__TST\X]Sbc[XVTbz^UcT
dSb¬ccTbU^abTZbdT[[T^eTaVaTQb^\
\T]]TbZTadST]WP]SXRP_
 WP]SXRP__TST^UcTdSb¬ccTbU^aÌTaT
^eTaVaTQPUST]bP\\TZa¬]ZTa
 \P]VT^eTaVaTQXZZTP]\T[STb
 ^eTaVaTQT]T]¬bcT]P[cXSQTVzbPUT]
_Tab^]b^\^UaTcZT]STa^VTaPUW¬]
VXVPUT[[TaUzaWY¬[_UaPUTZb\TSPa
QTYSTaTXQ^^VbTaeXRTcX[QdSWY¬[_TaT
_zaaT]STT[[TaQTZT]ScT½T[[TaTc
P]STc\T]]TbZT\TSWP]SXRP_
 T]bc^aST[PU^eTaVaTQT]TQTVzbSTa
We^a^UaTc^_W^[STabXV_zVad]SPUbXc
WP]SXRP_UTZbQ^cX[QdSPÌPbc]X]Vb
bcTSTa^VbZ^[Ta
 '$($_a^RT]cPU^eTaVaTQT]TQTVzbPU
\¬]S
 QzST\¬]S^VZeX]STa\TSWP]SXRP_
dSb¬ccTbU^abTZbdT[[T^eTaVaTQ
:eX]STabTaS^VdScX[PcWPeTT]bcaaT
aXbXZ^T]S\¬]SXb¬aZeX]STa\TS
_bhZXbZdSeXZ[X]VbW¬\]X]V
:X[ST)fffbc^_^eTaVaTQSZ

<PccWXPbTadSeXZ[X]VbW¬\\Tc
WPa0373^VC^daTccTbBh]Sa^\
7P]b_[TYTUPaQTVzaXWP[eP]STc
za^eTaVaTQX]Z[dbXeTUd[SQhaSTc
bP\[TYT\^S<PccWXPbX]ST]STc
Q[XeTa^_SPVTc

4]\XSP[SaT]ST\P]S[XVQTQ^TaXTc
Q^cX[QdScPVTa^UcTdS_zTVT]Wz]S
\T]Z^\\TaP[cXSWYT\^Vb^eTa4]
]PcQ[XeTaWP]e¬ZcX[_Tab^]P[Tcb
QTZh\aX]V=¬bcT\^aVT]Z^\\Ta
WP]\TVTc^_aacWYT\^VU^ac¬[[Ta
PcWP]PUcT]T]UaTaVzTcWYT\\TS
T]\P]SWP]WPa\ScXQhT]7Ta
bcPacTaT]bTZbdT[PZcb^\QTQ^
Ta]TXZZTeX[e¬aT\TSX\T]bT[e^\
WP]Va\^SbcP]SU^acb¬ccTaST]
P]ST]>eTaVaTQTcbcza_zWT[T]Pc
cT]4UcTaU[VT]STd]STabVT[bTa
eXbcTS]Pb_^aXP]dbW^bQTQ^TaT]
WeXbZ]bST[T^VbzTabe¬ac[¬ST
aTST7P]ZP]WdbZTWe^aST]P]ST]
\P]SQ^a^V_^[XcXTcP]W^[STaWP\

<PaZTab_PbcXbZ[P\\Tc^VbXSSTa
XZaTbc^[3T]\P]S[XVT_¬SPV^V
WP]WPac¬cZ^]cPZc\TS]zaWP]TaX
PÌPbc]X]VQTVzabTZbdT[[T^eTaVaTQ
_z<PaZX^eTaTczaX]ScX[<PaZTa
&za5abcSPU^a¬[SaT]TTaUPaTa
Pc_¬SPV^VT]^VbzWPaQTVzTc
^eTaVaTQ_zc^P]SaTdSeXZ[X]VbW¬\
\TSTSaT]VT[PeTaSTT]Z^Q[X]VcX[
<PaZ

:X[ST)B^RXP[azSVXeTa:T[eX]=XT[bT]bP\c
3E3ÁT]¿<P]bZP[P[cXSaTPVTaT¿UaPB^RXP[c
DSeXZ[X]VbRT]cTa!%=Pe]T]TTa^_SXVcTST
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4]QTe¬VT[bTbWP]SXRP__Tc\P]S
b^\Q^aXTc^_VP]VbU¬[[TbbZPQ
Q[XeTa\PbbTe^[ScPVTcPUT]
Vad__T\¬]SXT]]PQ^[TY[XVWTS
4]P]ST]QTQ^TaË]STaWP\PU
Za¬UcTc]¬bcTSPV3]Pb_^aUaP
ÌTaT\¬]SU¬[STaZa¬]ZTa]T
:X[ST)B^RXP[azSVXeTa:T[eX]
=XT[bT]bP\c3E3ÂT]Â<P]bZP[
P[cXSaTPVTaTÂUaPB^RXP[cDSeXZ
[X]VbRT]cTa!%=Pe]T]TTa
^_SXVcTST

?XPTadSeXZ[X]VbW¬\\TcWPaQ[P
eP]SXW^eTSTcbc^\XU^aSXWd]Ta
UScdST]T]STcPa\bzQ]X]VTa
[X[[TPUe¬Zbc^VWPaUzTcX]S^_TaT
aTcbcccTXahVVT]5PaT]WPaU^a
]¬VcTc?XPbWP]SXRP_^VWPaXZZT
eX[[TcZT]STbeTSWT]STb^\T]
ÂaXVcXVÂSPccTa7P]QTVza^eTaVaTQ
\^SWT]STXÌTaTzae¬abcTUcTa
Pc?XPb\^aSa^V?XPQ^aP[T]T
bP\\T]\TSbX]UPa5abcb^\
(zaXVU^ac¬[[TaWd]T]_bhZ^[^V
^\^eTaVaTQT]T

4]]PccTePVc_zTcQ^bcTSU^a
be¬acdSeXZ[X]VbW¬\\TSTe^[S
cPVTaT]ZeX]ST[XVQTQ^Ta>eTa
VaTQTcË]STabcTSXePVcbcdT]
We^aWP]Q[XeTa^eTaaPbZTcXPZcT]
PUT]QTQ^Ta4]S]dT]ZeX]ST[XV
QTQ^TaU^ac¬[[TaPcWP]^VbzWPa
U^aVaTQTcbXc_zWT]ST;TST[bT]
_zQ^bcTSTcZ^]Ua^]cTaTaePVcT]
\TS\XbcP]ZT]bzWP]]zaPc
ePbZTSTccYWP]WPeST_zd]STa
STcbXSbcT^eTaVaTQ<T]S]Pb_^a
UaPbT]VTcYTcUaPePVcbcdT]^V
eXS]TdSbPV]UaPQ[PeXST^PUW
aX]VT]PUT]QTQ^TaU¬[STaWP\

FÅ STYR PÅ DET!
DSeXZ[X]VbW¬\\TST^VUhbXbZWP]SXRP__TSTQ[XeTadSbPcU^abTZbdT[[T^eTaVaTQXbP\\TVaPSb^\P]SaT
<T]ST_a^UTbbX^]T[[Tb^\bZP[WY¬[_TST\Q[Pb^RXP[azSVXeTaTeTS\TVTc[XSc^\We^aSP]STcPRZ[Ta
STc3TcTaZ^\\d]Ta]T]SccX[PcUzbcha_zbXVTab^RXP[azSVXeTa:T[eX]=XT[bT]Z^]bd[T]c_zTc]hc_a^
YTZcb^\eX[azSTQ^S_zeXST]bWd[[Tc
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B^RXP[azSVXeTa
:T[eX]=XT[bT]

\Tab\PceXST]QTaTSbZPQb_[P]Ta^V
aTc]X]Vb[X]YTabczaeTabc_zSTZ^\\d]P[T
bPVbQTWP]S[TaTb]bZTbTSST[WeXbSTbZP[
Zd]]TWz]ScTaTbPVTa]T^aST]c[XVc
>VWTaTaWzQU^adST)5T\Z^\\d]TaTa
\TSXTc]hc_a^YTZcb^\BTaeXRTbchaT[bT]
WPabPcXbT]^\¿U^aTQhVVT[bT^VQTWP]S[X]V
PUbTZbdT[[T^eTaVaTQ\^S\T]]TbZTa\TS
WP]SXRP_À
:T[eX]=XT[bT]TaT]PU_a^YTZc\PVTa]T
UaP2T]cTaU^a5PRX[XcTaX]VTc_aXePcZ^]bd
[T]cËa\Pb^\VT]]T\UaTa_a^YTZcTcU^a
BTaeXRTbchaT[bT]7P]WPaWPUc^a[^eXTcza
UaPbXcY^Qb^\[TSTaPUTcQ^cX[QdSU^ae^Zb]T
dSeXZ[X]VbW¬\\TSTX6T]c^UcTU^aPcVT]
]T\UaT_a^YTZcTc
=^VTcPUSTceXWPaPaQTYSTc\Tbc\TSX
_a^YTZcTc^VSTcb^\P[[TUT\Z^\\d]Ta
TaV^ScXVP]V\TSPcUzbcha_zTa]Tc^_
QTaTSbZPQb_[P]TabTZbdP[_^[XcXZZTa^V_a^
RTSdaTacX[PcPUS¬ZZTWe^a]zaSTaTacP[T^\
Tc^eTaVaTQ>VSTceX[YTV^VbzbXVT½STcTa
Z^\\d]Ta]TVT]TaT[c]SccX[PcUzbcha_z3T
<P]V[TaeXST]^VaTc]X]Vb[X]YTa
U¬aaTbcTZ^\\d]TaWPa_a^RTSdaTa_zSTcWTa
3T]T][XVTSP]bZTd]STabVT[bT:T[eX]
=XT[bT]aTUTaTaTacX[¿BTZbdT[[T^eTaVaTQ\^S ^\azST½\zbZTU^aQa]^Vd]VT\T]XZZT
Qa]^Vd]VT\TSWP]SXRP_ÀUaPB8B>^VBDB e^Zb]TWP]SXRP__TSTbXVTa:T[eX]=XT[bT]
aTSTaUaP!&3T]b[zaQ[P]ScP]STcUPbc
PcZ^\\d]Ta]TbbPVbQTWP]S[TaT^eTaT]_T
7P]SXRP__TSTUza^VbzcaPd\Ta
aX^ST_zc^zaËZZT]SbZPQcX[" "bPVTa\TS
>VSTcTa]Tc^_WTaU^aTQhVVT[bT]bcPacTa
Z^]ZaTceXST]T[[Ta\XbcP]ZT^\PcTcWP]SX
_z_TVTaWP])
RP__TcQPa]ePaQ[TeTcbTZbdT[cU^ad[T\_Tc
3TcZP]UPZcXbZe¬aT\TScX[PcU^aTQhVVT
D]STabVT[bT]b[za^VbzUPbc\TSbhec^\
^eTaVaTQPc\P]TaT]XV^\We^a]zaSTa
BXV^aSTc¿C]STabPVT]À^VP[[TeTSWePSSd
cP[Ta^\
3TU¬aaTbcTZP]STaX\^SWdbZTT]bPV^\Tc
bTZbdT[c^eTaVaTQ_zT]WP]SXRP__TcbT[e^\
STcbZTa\X]Sbc[XVTbz^UcTb^\U^aXZZT
WP]SXRP__TST<T]eXST]^\_a^Q[T\TcTa
]¬a\TbcT]QhXAdb[P]S
83P]\PaZTaSTaZd][PeTcT]T]ZT[cd]STa
bVT[bTPU^eTaVaTQ\^SWP]SXRP__TST^V
ST]WP]S[TST^\Qa]^Vd]VTEXZT]STaXZZT
^\UP]VTcPU^eTaVaTQ\^Se^Zb]TWP]SXRP_
_TST^VST]X]cTa]PcX^]P[TU^abZ]X]VTa
^Vbzdca^[XVb_Pab^\<T]bP\cXSXVeTSeXPc
^eTaVaTQT]TbZTaU^aSXbPVTa]TZaTaQzSTX
U^aeP[c]X]VTa]T^VW^b_^[XcXTcEXeTSX\XS[Ta
cXS^VbzPcZ^\\d]Ta]TXZZTWPacaPSXcX^]U^a
PcWPeTTcQTaTSbZPQT[[TaaTc]X]Vb[X]YTa_z
^\azSTcU^ae^Zb]TWP]SXRP__TST^VSTaU^aeTS
\P]]^V[TVP]VTXZZTWePS\P]bZP[bcX[[T^_XST
bPVTabXVTab^RXP[azSVXeTa:T[eX]=XT[bT]STabT[e
WPaPaQTYSTc\TSWP]SXRP__TSTX^eTa"za

TacP[T^\Tc^eTaVaTQWeX[ZTbXV]P[Ta^V
\XbcP]ZTa\P]ZP]WP]S[T_z½^VXZZT\X]Sbc
Pc\P]TaWT[cZ[Pa^eTaWePS\P]VaXSTZ^]
ZaTcTbXcdPcX^]Ta=^V[TZ^\\d]TaWPaWT[c
bcha_zSTcP]SaTeTSSTcb[TcXZZT<T]WeXb
\P]U^aTZbT\_T[WPaQTaTSbZPQb_[P]Ta^V
_a^RTSdaTaeX[STcQTchSTPc]^V[TPUSTbP
VTaeXWPabTcVzXZdZXU^aeP[c]X]VT]XbcTSTc
Q[XeTaWz]ScTaTcaXVcXVc=^V[TVP]VTTaSTc
Y^T]b^RXP[azSVXeTab^\bZP[P]\T[STbT[eT
^eTaVaTQTcU^aSXX]VT]P]SaTVaSTc3Tc
Ta^VbzeXVcXVcPcSTeTSWeX[ZT]WY¬[_QzST
UP\X[XTcX[ST]Za¬]ZTST^V^UaTcbT[eWPaQadV
U^aQPVTUcTabzSTaXVcXVTU^aP]bcP[c]X]VTa
ZP]b¬ccTbXe¬aZ5^aTcbTZbdT[c^eTaVaTQ
Ta[XVTbzcaPd\PcXbTaT]STU^aT]WP]SXRP__Tc
b^\U^aP[[TP]SaTbXVTa:T[eX]=XT[bT]
DS^eTaSTZ^]ZaTcTcX[cPVXSTUT\_a^YTZc
Z^\\d]TabTQ^ZbTaSTaXU^aQX]ST[bT\TS
_a^YTZcTcdSeXZ[TcTcb¬a[XVc\^Sd[_zST]
b^RXP[TSX_[^\dSSP]]T[bT^\bTZbdT[[T^eTa
VaTQ_zWP]SXRP__TST3TaPaQTYSTb^Vbz_z
T]WYT\\TbXSTU^aWP]SXRP__TST^VX^Zc^QTa
dSVXeTbTcXS|ZPcP[^V\TSU^ab[PVcX[We^aSP]
P[[TZ^\\d]TaZP]PaQTYST\TSPcU^aTQhVVT
^VWz]ScTaT^eTaVaTQ3TbdST]W^[STbUT\
aTVX^]P[TcT\PSPVTX]^eT\QTaWe^a\P]
bTadSPUTaUPaX]VTa]TUaP_a^YTZcTc
;¬b\TaT_zfffbTaeXRTbchaT[bT]SZ
cYa/b^RXP[aSVSZ
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LYT TIL DIN MAVEFORNEMMELSE
B^RXP[azSVXeTa]TbZP[Z[¬STbV^Sc_zbzSTZP]e¬aT\TScX[PcU^aTQhVVTbTZbdT[[T^eTaVaTQ\^SWP]SX
RP__TST3TcTab^RXP[azSVXeTa^VbTZbdP[eTY[TSTa:XabcT]3aPRW\P]]^VWT]STbc^Z^[[TVTaP[[TaTSTXUd[S
VP]V\TSX0P[Q^aV:^\\d]T
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B^RXP[azSVXeTa:XabcT]3aPRW\P]]ce^V
_¬SPV^V;^]TEXQT?TSTabT]

0P[Q^aV:^\\d]TWPab^\ST]T]TbcTPUUT\
_a^YTZcZ^\\d]TaeP[VcPcQadVT_T]VT_zT]
bTZbdP[eTY[TSTaUd]ZcX^]b^\Tc[TSXPcU^aT
QhVVT^eTaVaTQ\^Se^Zb]TWP]SXRP__TST
BcX[[X]VT]ST[TbPUcaTP]bPccTX7P]SXRP_U^a
eP[c]X]VT]ST]T]TPUST\Tab^RXP[azSVXeTa
:XabcT]3aPRW\P]]>VWd]ZP]Zd]QTZa¬UcT
PceXST]^\^eTaVaTQ_zWP]SXRP__TSTTaT]
\P]VT[ePaTQ[P]ScST_a^UTbbX^]T[[Tb^\WPa
\TSWP]SXRP__TSTPcVaTX]Z[dbXeTbPVbQT
WP]S[Ta]TXU^aeP[c]X]VT]
7e^aU^aeTSeXXZZT\TaT^\STc^\azST.
9TVca^aSTcWP]S[Ta^\PcbTZbdP[XcTcVT]T
aT[cbcPSXVTaTc\TVTc_aXePcb_aVb\z[>V
]zaSTcWP]S[Ta^\WP]SXRP__TSTTaW^[S]X]
VT]^UcTQzSTdSTXbP\Ud]STc^VQ[P]ScST
_a^UTbbX^]T[[Tb^\PaQTYSTa\TS^\azSTcPc
WP]SXRP__TSTb[TcXZZTWPaT]bTZbdP[XcTc3T
TaWT[[TaXZZTPccaPZcXeTbzWeT\Zd]]TS^V
Ë]ST_zPcQTVz^eTaVaTQ\^SST\.3TaTb
bTZbdP[XcTcTabcPSXVcPQdbe¬aPccP[T^\^V
STaU^a^Vbzbe¬aPcU^aW^[STbXVcX[]zaSTaTa
cP[T^\Tc^eTaVaTQBzYPSTa\P]V[TabcPSXV
\PbbTaPUeXST]
=Tc^_STaU^aTaSTcV^ScPc0P[Q^aV:^\
\d]TWPabPcU^Zdb_zSTceTSPce¬aT\TSX
_a^YTZcTc3TceXbTaPc\P]cPVTa_a^Q[T\Tc
P[e^a[XVc½Pc\P]Za¬eTaPUSTP]bPccTPcST
U^aW^[STabXVcX[STccX[UYTa_¬SPV^V;^]T
EXQT?TSTabT]b^\TaST]T]TPU:XabcT]
3aPRW\P]]bc^Z^[[TVTaXbcX[[X]VT]b^\bTZ
bdP[eTY[TSTa

EXZP]Z[¬STST\V^Sc_z^VQ[P[¬aTST\
WeX[ZTbXV]P[TaSTbZP[ZXVVTTUcTa;¬aTST\
PcSTbZP[bc^[T_zSTaTb\PeTU^a]T\\T[bT
^VaTPVTaT_zSTcST^_[TeTa0cSTcUTZb
ZP]e¬aTTccTV]_z^eTaVaTQ]zaT]Q^aVTa
U^aP]SaTaPSU¬aS80P[Q^aV:^\\d]TbXSSTa
\P]VTb^RXP[azSVXeTaTb^\Z^]bd[T]cTaU^a
STWP]SXRP__TST^VeX[STaU^aQ[XeTX]SSaPVTc
XSXbbTbPVTa>VSTcTaWT[cP[\X]ST[XVcPc
Q[XeTdbXZZTaU^aSXSTcTabzX]cX\c^V_aXePc
:P]STceXaZT[XVe¬aTT]]PccTePVcT[[TaT]
RWPdUUa½STTaY^bzÌX]ZT^VaPaT.EXeTSY^
PcSTaUaXcXST]TabZTc^eTaVaTQSTaXZZTTa
WP]S[Tc_zBzXUabcT^\VP]VTaSTcP[cXSeXV
cXVcPcUzPUZ[PaTc^\STaTa]^VTcXbPVT]^V
STcWPa_^[XcXTc]^V[TShVcXVTeXST^PUWaTaT
b^\ZP]PUS¬ZZTBT]TaTbZP[b^RXP[azSVXeT
aT]\zbZTPUZ[PaTWePSSTaeXSTaTbZP[bZT
5TZb^\QTQ^TaT]bZP[ÌhccTUaPSTcbcTS
^eTaVaTQTcTabZTc_z^\STabZP[QTeX[VTb
_bhZ^[^VWY¬[_½\TaTT]S\P]P[\X]ST[XVeXb
eX[[TVaT^be
B^RXP[azSVXeTa]TWPaT]U^a_[XVcT[bTcX[Pc
e¬aT\TaTzaezV]T5^aWeTaVP]VSTaZ^\\Ta
T]bPV^_X\TSXTa]Tc¬]ZTaP[[T)7e^aU^aWPa
X]VT]aTPVTaTc.>VSTcTaY^U^aU¬aST[XVcXZZT
PcWP]S[T½STcTaTcdbZh[SXVc\T]]TbZTb^\
UzaPa_zbY¬[T]cX[UYTa;^]TEXQT?TSTabT]

7e^aU^aTa0P[Q^aV:^\\d]TVzTc\TSX
_a^YTZcTc.
5^aSXSTWPacaTShVcXVTbTZbdP[eTY[TSTaT
U^a_^ZZTaVaX]Ta:XabcT]3aPRW\P]]>V
dSShQTa)
0[[TaTSTX]ST]Z^\\d]P[aTU^a\T]WPeSTeX
1[XeTaZ[¬Sc_z
7ePSZP]T]b^RXP[azSVXeTab^\UzaT]bPV^\ WacPcSTaePa_T]VTcX[Tc\Tc^STdSeXZ[X]Vb
Tc^eTaVaTQT[[TaWPa\XbcP]ZT^\Tc^eTaVaTQ _a^YTZcbzSTaU^aWPaeXYPVcTcSTc[XScEXVXZ
cX[WP]SXRP_RWTUT][XVTTUcTabcadZcda¬]SaX]
_zT]WP]SXRP__TcQadVTT]bTZbdP[eTY[TSTa
VT]^VbPVST)À3TaWTabZP[8e¬aT\TS_zEX
cX[.
! B>280;Ao368E4A4= "8!'
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0P[Q^aV4bQYTaV0PQT]aPP=PZbZ^e^V>ST]bT:^\\d]TaWPaST[cPVTcX_a^YTZcTc^\U^aTQhV
VT[bTPUbTZbdT[[T^eTaVaTQ_zWP]SXRP__TST3TUT\Z^\\d]TaWPabPcU^abZT[[XVTX]XcXPcXeTa^V
cX[cPVXVP]V5¬[[TbU^aST\Ta)
 1TaTSbZPQb_[P]Ta^V_a^RTSdaTaeTS\XbcP]ZT^\^VeTSbTZbdT[[T^eTaVaTQ
 BTZbdP[_^[XcXZZTa_zQzSTU^aeP[c]X]Vb]XeTPd^V[^ZP[c_zQ^cX[QdS\\
 :^\_TcT]RTdSeXZ[X]VPU\TSPaQTYSTaTQ[PVT]]T\Tc]hc\^Sd[_zST]b^RXP[T
 SX_[^\dSSP]]T[bT
3TadS^eTaWPaSTT]ZT[cTZ^\\d]TabPcX]SXeXSdT[[T_a^YTZcTaXVP]V5TZbWPa0P[Q^aV:^\
\d]TTcPQ[TaTcT]bTZbdP[eTY[TSTaUd]ZcX^]^V>ST]bT:^\\d]TWPaPaQTYSTc\TSPcdSeXZ[T
bTZbdP[eT][XVT\X[YTa

bZP[WPeTbTZbdP[XcTcbPc_zSPVb^aST]T]À>V
eXWPaP[[TaTST\¬aZTcT]bcXV]X]VXP]cP[[Tc
PUWT]eT]ST[bTacX[^bEXWPa^VbzUzTc!
\TSPaQTYSTaTXVT]]T\STcb¬a[XVT\^Sd[_z
SX_[^\dSSP]]T[bT]^VeX^_U^aSaTa[QT]ST
[TST[bT]cX[PcbT]STÌTaTPUbcTSU^ac¬[[Ta
:XabcT]3aPRW\P]]

<T]ZP]STc]^VT]bX]ST[PSTbXVVaTPc
Wz]ScTaTT]bPV^\Tc^eTaVaTQWT[caXVcXVc.
9PSTcca^aYTV_zeXPU^aTQhVVT[bT=d
We^aeXWPaU^Zdb_zSTceX[STc]^ZbTdSb^\
^\STaTaT]bcXV]X]VXP]cP[[TcPU^eTaVaTQ
U^aSXU^[ZcabczUaT\=^V[TPU\aZTcP[[T]T
eX[Z^\\TUaT\>VSTbe¬aaTZP]\P]XZZT
\z[TU^aTQhVVT[bT]_zbP\\T\zST½WeXb

Q^aVTa]T[¬aTaPcbXVTUaPZP]STcXZZT\z[Tb
XbcPcXbcXZZTa]TBzYTVca^aSTceX[cPVT]^V[T
zaUaU^aTQhVVT[bT]b[zaXVT]]T\b^\TcUP[S
X^eTaVaTQbcP[[T]T<T]Y^\TaTP[[TQ[XeTa^_
\¬aZb^\_zbXV]P[Ta]T_z^eTaVaTQY^QTSaT
Q[XeTaU^aTQhVVT[bT]>VY^bcaaTbXZZTaWTS
UzaQ^aVTa]T^VbzXPcbXVTUaPUPbcb[za:XabcT]
3aPRW\P]]cYa/b^RXP[aSVSZ

VIL DU VÆRE
TOPPPOLITIKER I DS?
3BWPa]TSbPcTcZP]SXSPcdSeP[Vb^\bZP[^_U^aSaT\TS[T\\TacX[PcbcX[[T^_cX[U^a\P]Sb^V]¬bcU^a
\P]Sb_^bcT]^VbZPQT^_\¬aZb^\WTS^\daPUbcT\]X]VbeP[VTcXTUcTazaTc
<TSU^a\P]S7T]]X]V1aTX]W^[cb]h[XVTSS
^VcXS[XVTaT]¬bcU^a\P]S½]dZ^]bcXcdTaTc
U^a\P]S½1TccX]P?^bcbQTb[dc]X]VcX[QPVTX
UTQadPa^\XZZTPcVT]^_bcX[[TcX[_^bcT]b^\
]¬bcU^a\P]SbZP[STae¬aT]heP[VcX[QTVVT
_^bcTaeTSeP[VTcXTUcTazaTc!'
7^eTSQTbchaT[bT]WPaSTaU^a]TSbPcTcZP]
SXSPcdSeP[Vb^\bZP[b¬ccTU^Zdb_zeP[VTc
^VZ^]cPZcT\d[XVTZP]SXSPcTa\TSWT]Q[XZ
_zPcUzST\cX[PcbcX[[T^_ATVX^]bU^a\P]SX
bc<PYQaXc1Ta[PdTaTcPUUT\\TS[T\\TaX
ZP]SXSPcdSeP[VTc
3TcTaTcdSeP[VWe^aeX_a^PZcXeceX[
U^abVTPc^_U^aSaTU^[ZSTaWPaT]U^a\P]S
T[[Ta]¬bcU^a\P]SX\PeT]cX[PcbcX[[T^_cX[
STc^[TSXVT_^bcTaEX^_UPccTaSTcb^\e^aTb
eXVcXVbcTa^[[TPcbXZaTTcdSQdSPUZP]SXSP
cTa\TSSTZeP[XËZPcX^]TaSTabZP[cX[U^aPc
[TSTU^aT]X]VT]DSeP[VTcTa]TSbPcU^aSXeX
]bZTaT]zQT]_a^RTb^\ZaX]V^_bcX[[X]VT]
cX[U^a\P]Sb^V]¬bcU^a\P]Sb_^bcT]>VPc
_^cT]cXT[[TZP]SXSPcTaWPaTcU^aca^[XVcad\
We^aSTZP]WT]eT]STbXV:P]SXSPcTab^\
XZZT]SeT]SXVeXbWPaT][P]VPZcXeZPaaXTaT

X3B^VSTaU^aWPaQadVU^aTc]Tce¬aZPc
b_aVTcX[azSb^\WePSSTcX]STQ¬aTaPc
e¬aTc^__^[XcXZTaX3B
<PYQaXc1Ta[Pd^_U^aSaTaP[[Tb^RXP[azSVX
eTaTcX[bT[ePcVaTbXVcP]ZTa^\Pc^_bcX[[T
T[[TacPVTTcZXVad]Sc_zSTaTbZ^[[TVTadSTX
Z[dQQTa]T
7PaeXT]Z^[[TVPSTaZd]]Te¬aTTcZeP[X
ËRTaTcQdS.<zbZTTaSTaT]b^RXP[azSVXeTa
\TST]U^a\P]ST[[Ta]¬bcU^a\P]SX\PeT]
½\T]b^\QPaTXZZTbT[eWPa^_SPVTcSTc
3TaU^aTaSTceXVcXVcPcb¬ccTcP]ZT_a^RTb
bT]XVP]VbzeXZP]UzTcQaTSc^VP[bXSXVc
ZP]SXSPcUT[c
5aXbcT]U^aPc\T[STbXVb^\ZP]SXSPccX[
U^a\P]SbT[[Ta]¬bcU^a\P]Sb_^bcT]Ta 
bT_cT\QTa7eXbSdTaX]cTaTbbTaTcZP]Sd
WT]eT]STSXVcX[\TS[T\\Ta]TPUZP]SXSPc
dSeP[VTc)
;PdaP;PdaXcbT]\TS[T\PUQTbchaT[bT]X
ATVX^]bc[P[Pd/_be aTVX^]WSZ
c[U# #($&&
1aXccP;d]S7P]bT]\TS[T\PUQTbchaT[bT]X
ATVX^]BhSQ[dW/^ST]bTSZc[U!"" &' '

1XacWT?^e[bT]\TS[T\PUW^eTSQTbchaT[bT]
bP\cQTbchaT[bT]XATVX^]BhS
fd]bRW/\PX[SZc[U##$!' 
BaT]9d[0]STabT]aTVX^]bU^a\P]SX=^aS
bY/b^RXP[aSVSZc[U#&"(##
<PYQaXc1Ta[PdaTVX^]bU^a\P]SXbc
\QQ/b^RXP[aSVSZc[U% !#!&$
E0;683B
3TaTa^VbzeP[VcX[STeaXVT_^[XcXbZT_^bcTaX
3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V<TS[T\\Ta]T
bZP[dS^eTaPce¬[VTU^a\P]S^V]¬bcU^a\P]S
^Vbze¬[VTcaTaTVX^]bU^a\¬]S^Vbhed[]]TST
W^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\\Ta3TcaTaTVX^]bU^a
\¬]SWPa\TSST[cPcSTVT]^_bcX[[Ta\T]bÌTaT
PUSTeaXVT_^[XcXZTaTT]S]dXZZTWPa\T[ScdS^\
STVT]^_bcX[[Ta
7eXbSdeX[ZP]SXSTaTcX[T]PU_^bcTa]TZP]Sd
Z[XZZTX]S_zfffb^RXP[aSVSZWQeP[V3dZP]Uz
]¬a\TaT^_[hb]X]VTa^\eP[VTcW^b0PbT<PSbT]
_zcT[TU^]"""'% #">_bcX[[X]VbUaXbcT]Ta 
bT_cT\QTa
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UDESTUERNES DANMARK

SKABT TIL FORAGT
3T]b^RXP[Tch]VSTZaPUcWPabX]TVT]VT^VaPË=^V[TTV]TPU3P]\PaZ^V]^V[T\T]]TbZTaTadbh][XVTU^a
T[XcT]½STaTbQTW^eTadbh][XVTSTaTb[TeTeXbTadbh][XV^VSTaTb\T]X]Vc¬[[TaXZZT\TS\T]Tab^RX^[^V
^VU^aUPccTa7T]aXZ3PW[
05BDB0=?0D;B4=5>C>)B20=?8G

EX[¬aTaXbZ^[T]PcA^bZX[ST3^\ZXaZT^V
3hQQ[<[[TTabTe¬aSXVWTSTa<T]ST]
]¬a[XVVT]ST<R3^]P[SÂbaTbcPdaP]cT[[Ta
cP]ZbcPcX^]TaXZZTe¬aSPcbT_z3TaË]STb
T]dbh][XVeTaST]b^\QTbczaPUU^abc¬STa
b^RXP[cQ^[XVQhVVTaXUPQaXZZTaVaX[[QPaTa½^V
cP]ZbcPcX^]Ta4]_aPZcXbZeTaST]dST]Ë]
Zd[cdaT[[TP\QXcX^]Ta3T]WPab^RX^[^V7T]aXZ
3PW[bZaTeTcT]Q^V^\½P[cSTceXXZZTbTa
]zaeXcaP]b_^acTaTa^bbT[eXQX[dSPS\^c^a
eTYT]0[cSTcb^\XZZTTae¬aSPcbT_z
1^VT]¿3T]dbh][XVTeTaST]ÀZaTSbTa^\
_PaPS^ZbTc)7eX[ZTZ^]bTZeT]bTaWPaSTcU^a
^bPceXQhVVTa^VQ^aXT]eTaST]b^\eXTa
^_SaPVTccX[PcU^aPVcT.

5>C>)<>AC4=7>;CD<

1;o1>6
7T]aXZ3PW[USc (%XoaWdb>_e^ZbTcX
BZ¬aQ¬ZXB]STaYh[[P]SDSSP]]TcRP]S
bRXT]cb^R<0eTSD]XeTabXch^U?T]]
bh[eP]XP^VWPa_WSUaP7P]ST[bWYbZ^[T]
X:QT]WPe]We^aWP]XSPVTaPSYd]VTaTc
_a^UTbb^a7PaQ[P]ScP]STcbZaTeTc)¿7eXb
SX]]PQ^ePaT]QX[À ((&¿3T]Za^]^
[^VXbZTdbZh[SÀ (('¿<X]STa]Tb[P]SÀ
!$^V¿:aXVTaT]Q^aVTaT]^VcPQTaT]À
bP\\T]\TS>[TCWhbbT]!%
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<XSc^\]PccT]TacP]ZbcPcX^]T]T]^PbTWe^a\P]ZP]ZQTbXV
T]Z^_ePa\ZPUUTZ^\\T_zc^X[TccTc^VUzcP]ZTcQX[T]^_8ST]
\aZT]PcWh[STaeXP[[TcP]ZbcPcX^]T]\T]XSPVb[hbaT_a¬bT]cTaTa
STVaX\WTS^V]^VTceXWT[bcQPaTZaTaU^aQX>VU^abc¬STa]Te^ZbTa
bXVbcaaT^VbcaaT\T]Uh[STa\X]SaT^V\X]SaTXe^aTbQX[[TSTPU
3P]\PaZ^VQ[XeTaXZZTP]TaZT]Scb^\TcV^ScbcTSPcQ^bXVTa7T]aXZ
3PW[STacPVTaX\^SB^RXP[azSVXeTaT]bdSbT]ScTXbX][TY[XVWTSXSTc
VP\[T:QT]WPe]
7P]_^X]cTaTaPc5^abcPSbSP]\PaZQ[XeTa\Sc\TSQzSTU^aPVc^V
bT[eU^aPVc8TccXS[XVTaTX]cTaeXTfWPaWP]QTbZaTeTcSTcbz[TSTb)
¿BT[eU[VT[XVZP]SdV^ScVzad]ScX]cTa]c^VbXVTPcSTcTaUTSc]^Z
PcWPeTT]QPVWPeT^VT]VaX[[^VSTcTaSTcY^^Vbz9TVcPVTaXZZT
bT[ePUbcP]SUaPSTc<T]WeXbSd^VbzV^SceTSPc!$"_a^RT]cPU
QTU^[Z]X]VT]eXaZT[XVXZZTbh]Tbb¬a[XVV^Sc^\SX][XebbcX[bzeX[STc
^VbzUzX]SÌhST[bT_zSX]bP\[TSTedaSTaX]VPUSXVbT[eÀ
<T]We^aU^aeX[SP]bZTa]TXZZTe¬aTSTaTb_PaRT[Wdb[XeQTZT]Sc.
3TaTa\PbbTaPUU^aS^\\T^\_PaRT[WdbTC¬]ZQPaT_zdScahZ
ZTc[XVdbcTaUPRXb\T=^V[TPUU^aS^\\T]TVza_zPcSTc[XeSTaQ[XeTa
[TeTcTa[XVTbz\^]^c^\cb^\WdbT]T0ccX]VT]Tb\XccTaPU_zSTaTb
\T]]TbZTa0cSTcTach_TWdbTWe^aSTaQ^ach_T\T]]TbZTa<T]STc
TaY^XZZTaXVcXVc3TaQ^aP[[Tb[PVb\T]]TbZTa<zbZT^Vbz]^V[Tb^\
WPabcP]SPaSXbTaTcSTaTb[XecT\\T[XV\TVTc<T]STcTaXZZTaXVcXVc
bTcUaPX]STWPeTaT]bTVTcbh]b_d]Zc<P]WPaZd]STcT]T[Xebz\P]
ZP]P[SaXVbh]TbPcT]b[XeTabcP]SPaSPVcXVc

;XSc\TaTT]STc^ZPh[Xe
<P]V[T]_z_PaRT[WdbTYTa]TbbT[eP]TaZT]ST[bTWPaWP]^Vbz\ScSP
WP][PeTSTT]b^RX^[^VXbZd]STabVT[bTX0[[TaS^VWTaX]cTaeXTfTST
\P]VTX]SQhVVTaTXQhT]
3TcePa]^V[TbY^eTSTUT]bXeTWXbc^aXTaWe^aU^[Z[PVSTdS\TSPc

bXVTPcSTXZZTWPeSTaTV]Tc\TSPcSTbZd[[T
Q^X0[[TaS;XSc[XVTb^\PcÁWeXb\P]XZZTZP]
UzST]\P]T[bZTabz\z\P]T[bZTST]\P]
UzaÂ3TcTa^VbzV^Sc]^Z\T][XScbaVT[XVc_z
T]T[[TaP]ST]\zSTWeXbSdQPaTWPaTcÁ^ZPhÂ
[Xe<T]X]VT]TaeT[PcSTcbZP[e¬aT[XSc\TaT
T]S^ZPhb_aVTa7T]aXZ3PW[U^abXVcXVc
?a¬bcTb]]T]UaPST]b]STaYhbZTÌ¬ZZT
BZ¬aQ¬Z!ZX[^\TcTabhSU^aAXQTWPa
ca^SbbX]T^eTa#$zaT]SaT]VTc]TST_zY^a
ST]dSbcaz[X]V^VQahSTadSXTcbc^acVaX]SP
WP]Q[XeTaQTSc^\PcQTbZaXeTbX]TVT]Q^[XV
7P]ZXVVTaad]ScXb_XbTbcdT]We^aeXbXSSTa
eTSTcbc^ac^eP[cQ^aS
9TVQ^aXT][TY[XVWTSUaP &&'_zZ]P_"
ZePSaPc\TcTa=zab^[bcaz[Ta]TUP[STaX]S
VT]]T\eX]SdTa]Tbz\X]STaSTc\XV^\Tc
\P[TaXPU7P\\TabWY>VX]Sa\\Tc)3TcTa
UTScPcQ^X]STXTc\P[TaXPU7P\\TabWY
7P]eT]STacX[QPVTcX[Q^[XVT]bQTchS]X]VU^a
XST]cXcTcT]
3TaTaT]bP\\T]W¬]V\T[[T\P]TaZT]
ST[bTPU\T]]TbZTa^VP]TaZT]ST[bTPUSTc
bcTSSTQ^a<P]ZP]XZZTbZX[[TSTcPS0]Ta
ZT]ST[bT]PUQ^[XVT]b\XccTaPU_z\T]]TbZTc
½^VSTcVaU^aPVcT]^Vbz
8Q^VT]dSU^[STa7T]aXZ3PW[bh]b_d]ZcTc
bz[TSTb)¿0ce¬aTb^RXP[cdbh][XVWePST]cT]
STcbZh[STbPc\P]ePab^acXWP[ecaTSbTa]Tb
DB0T[[TaSTcbZh[STbPc\P]^_W^[STabXV_z

dbh][XVTbcTSTaXSPVT]b3P]\PaZWPaSTbP\\TZ^]bTZeT]bTa)=za
\P]Tadbh][XVU^aP]SaTQ[XeTa\P]^Vbzdbh][XVU^abXVbT[e5^aSXSTc
\P]TaU^aP]SaT^VSTc\P]TaU^abXVbT[eXZZTZP]PSbZX[[TbÀ
4]cX]VTaU^abcPSbSP]bZTa]TX_PaRT[WdbTc\T]WePS\TSST\STa
Q^aXb^RXP[cQT[PbcTST^\azSTaXSTbzZP[ScTVWTcc^Ta.4aSTdbh][XVT
U^abXVbT[e^V\TSWeX[ZTZ^]bTZeT]bTa.
Dbh][XVWTSTaTcbc^ac_a^Q[T\U^aQTQ^Ta]TXST^\azSTa=zaeX
Tadbh][XVTbzTaSTcXZZTQPaT\XVSTaQ[XeTabTcce¬abXVT]]T\\T]
^Vbz\X]TQTW^e3TcTa]¬bcT]e¬aaTT]SWeXbU^[ZcPVTaPUbcP]SUaP
SXV3TaU^aZP]YTV_zbX]eXbV^ScU^abcz½bT[e^\STcTaXaaXcTaT]ST
½Pc\P]VTPUSTd]VT[PeTaW¬ae¬aZU^aPcUz^_\¬aZb^\WTS
3|cSdbTab^\b^RX^[^VTaPcWeXbU^[ZQ^aXSTb^RXP[cQT[PbcTST
VWTcc^TabzUzaSTcZ^]bTZeT]bTaU^aSTaTbXST]cXcTc.
9TVU^a]T\\TaSTc0cSTaTa]^V[Tb^RXP[Tb_¬]SX]VTaXe^aTb
[P]S:[PbbXbZ_^[XcXZcP[TadSUaPQTVaTQTa]TQ^aVTabZPQ_a^[TcPaXPc
^Vd[XVWTS<T]STaTa^Vbzb^RXP[Tb_¬]SX]VTab^\Vza_zce¬abPU
STWTacX]V3T]b^RXP[Tch]VSTZaPUcWPabX]TVT]VT^VaPËWe^aSTa
Ta]^V[TTV]TPU3P]\PaZ^V]^V[T\T]]TbZTab^\QTË]STabXVXST]
bXcdPcX^]PcSTTadbh][XVTU^aT[XcT]3TaTbQTW^eTadbh][XVTSTaTb
[TeTeXbTadbh][XVSTaTb\T]X]Vc¬[[TaXZZT\TS

3TaTa\PbbTaPUU^a
S^\\T^\_PaRT[WdbT
C¬]ZQPaT_zdScahZZTc
[XVdbcTaUPRXb\T=^V[TPU
U^aS^\\T]TVza_zPcSTc
[XeSTaQ[XeTa[TeTcTa[XVT
bz\^]^c^\cb^\WdbT]T
bXVTa7T]aXZ3PW[

DSTbcdTa]Tb3P]\PaZb¬ccTac^]T]
B^\TZbT\_T[]¬e]TaWP]X]SeP]SaTaSTQPccT]X(ÂTa]TWe^aSTcXZZT
ePa[TVP[cPce¬aTQTZh\aTcU^aX]SeP]SaX]VT]
3T_^[XcXZTaTSTaePaQTZh\aTSTU^aX]SeP]SaX]VT]aT_a¬bT]cT
aTSTÁdSTbcdTa]Tb3P]\PaZÂ3TËZQTbZTS^\PcSTcePaT]bZ^SQT
Zh\aX]V½T]VaX\QTZh\aX]Vb^\XZZTZd]]TaTb_TZcTaTb:^acbPVc)
DSTbcdTa]Tb\T]X]VTaePaXZZTbcdTaT]T
7T]aXZ3PW[Z^Q[TaU[VT]STU^aZ[PaX]V_zQTVaTQTcdSTbcdTa]Tb
3P]\PaZ)
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5A0:14=70E=4;;4A<9>;34=
¿4a\P]e^ZbTc^_XT]Qhb^\:QT]WPe]Ta\P]e^ZbTc^_XT]
QhWe^aQzSTbcTSTa]TQhV]X]VTa]T^V\T]]TbZT]TbZPaPZcTaTa
QTbZaTeTcXTcdcP[PUa^\P]TaSXVcT^VË[\BT[e^\\P]\zbZT
XZZTb^\e^ZbT]c^V\^ST]c\T]]TbZTeX[QadVTSTP[[TaTST
TZbXbcTaT]STQTbZaXeT[bTacX[PcQTbZaXeTbXVbT[e^VSTc\X[Y
\P]bcP\\TaUaPWPa\P]STc[P]Vc[TccTaTT]SST]STaZ^\\Ta
UaP½U^aTZbT\_T[<Y^[ST]5^aWe^aZQT]WPe]TaT]bzPcbXVTZP]
b¬ccTPUUaPSTQTbZaXeT[bTaP]SaTWPaVY^acPUWP\^VWP]b\X[Y
]zaWP]T[[TaWd]bc¬e]TadS_zST][P]VTaTYbT\^ST]bT[ebc¬]
SXV_Tab^][XVWTSQTbczaST]\d[XVWTSXZZTU^aU^[ZUaP<Y^[ST]
8\^Sb¬c]X]VcX[ZQT]WPe]Ta]TWPaSTXZZTT]VP]V]^VTc]Pe]
3TaU^aU^aT[XVVTaSTa]Pcda[XVeXbXZZT]^VT]QTbZaXeT[bTPUWe^a
SP]STTab^\¿bcP\\TÀ^VSTaU^aT[XVVTaXZZT]^VT]QTbZaXeT[bT
PUWe^aSP]<Y^[ST]Tab^\^_e¬Zbc\X[Y
4cWeTacPaQTYST\TSPc^_QhVVTT]bT[ebc¬]SXV_Tab^][XVWTS\z
U^aST]STaZ^\\TaUaP<Y^[ST]bZTWT[cUaPQd]ST]CX[U^abZT[
UaPU^[ZUaP:QT]WPe]oaWdbT[[TaU^aST]bPVbbZh[S<^[b[XV
VTaSTaXZZTbz\TVTcb^\TcT]ZT[c[X[[TWP[eUPQaXZPcPSTaZP]
WY¬[_TTc\T]]TbZTUaP<Y^[ST]UaT\\^SdSeXZ[X]VT]PUP]SaT
_Tab^][XVWTSTaT]SST]Ud[SZ^\\T]caPSXcX^]T[[T^VT]bPacTST
STa]Tc^_dS\¬aZTabXVeTSPcST]XZZTZa¬eTaT]bT[ebc¬]SXV
bcX[[X]VcPVT]T[[TaTcbT[ebc¬]SXVcPaQTYSTÀ
2XcPcUaPQ^VT]¾3T]dbh][XVTeTaST]¿bXST & '
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U^aUP\X[XT[XeTc\T]b^\azSTa\TSb^RXP[cQ^[XVQhVVTaXXU^abc¬STa]T
XZZTVaSTc
3TcTaT]Z^\QX]PcX^]PU\P]VT_a^Q[T\Ta^VTcPUST\TaPaZXcTZ
c^]XbZ9TVbTaWYWdbT]Tb^\Q^\PbZX]Ta_[PRTaTc_zT]Va¬b_[¬]T
BX[^TUcTabX[^We^aSTaZd]ZP]dSb_X[[TbXV|cPb_TZcPU[XeTc½]T\[XV
STc_aXePcT[Xe\T]bP]SaTST[TPU[XeTcbZP[dSb_X[[Tb_zP]SaTbRT]Ta
BzSTceXZP][¬aTPUST]Ud]ZcX^]P[XbcXbZT_[P][¬V]X]V^VPaZXcTZcda
TaPc\T]]TbZTc^VbzTaTcz]ST[XVce¬bT]b^\XZZTcaXeTb\TSZd]
PcUzST\PcTaXT[[TQTW^eS¬ZZTc0]TaZT]ST[bT]\P]V[Ta^VbzZP]
bT[eaTb_TZcT]XZZTahVTWT[cXc^_
b_/b^RXP[aSVSZ

5>C>)B20=?8G

<TVTcPUST]Zd[cdaZP\_eXWPaWPUcSTc
bT]TbcTzacXWPaXZZTe¬aTc_^[XcXbZXVP\\T[
SPVbU^abcP]S3TcWPae¬aTcSTU^aPVcTST
b^\bZd[[TWPeTSTaTbbh]b_d]ZcTaUaT\
<TVTcPUaTVTaX]VT]baTc^aXZ½XZZT\X]Sbc
STaTbbcccT_PacX3P]bZ5^[ZT_PacX½P__T[
[TaTacX[]^V[TU^aPVcTST\T]]TbZTab^\Ta
ca¬ccTPUPcQ[XeTU^aPVcTc0UU^aTZbT\_T[
STbzZP[ScTb\PVbS^\\TaTb^\5^VWbZX[cT
bXVPU\TS3TcTadSTbcdTa]Tb3P]\PaZSTa
b¬ccTac^]T]XST]_^[XcXbZTSTQPc
3TaTaT]Zd[cdaZP\_\T[[T\ST\b^\
bZT[]Ta\T[[T\[TVXcX\^VX[[TVXcX\PaZXcTZcda
^VST\STaXZZTVa3TÌTbcT\T]]TbZTaX\XS
ST[Z[PbbT]WPaST]bZX[[T[X]YT\T]bST\STaTa
_zST]P]ST]bXSTPUbcaTVT]cXcTa[XVTV[PST
3T[PeTadSTbcdTa_z_PaRT[WdbTc^VTa[XVT
V[PST\TSPaZXcTZcdaT]\T]YTVU^a]T\\Ta
PcSTTa[XVTV[PST_zT]ca^SbXV\zST½^VbzTa
\P]Y^XZZT[XVTV[PS3T]\¬aZT[XVTQPbcPaS
PaZXcTZcdab\XccTaPU_zQTQ^Ta]T^VSTaTb
bT[eU^abczT[bT^VSTQ[XeTa[XScSTUT]bXeT
8Q^VT]U^abePaTa7T]aXZ3PW[U^abc¬STa]T
^VbZaXeTaQ[P]ScP]STc)¿7eXbST]\P]V[T]ST
aTb_TZcU^aPaZXcTZcdaT]XSTQ^[XV^\azSTa
\P]ZaTaXVT]]T\UaTacX[\P]V[T]STaT
b_TZcU^aST\T]]TbZTaSTaQ^aX^\azSTa]T
TaSTcTUcTa\X]\T]X]VSTRXSTaTcU^aZTacÀ
7P]d]STabcaTVTaPcX\P]VTWT]bTT]STa
Ud]VTaTaU^abc¬STa]T^_cX\P[cb^\aP\\T

3B8?A4BB4=

ATSXVTaTcPU0]]T\TccTFPPVT]bT]P]f/b^RXP[aSVSZ

B^RXP[azSVXeTaT]bP\[Ta^__z_aTbbT^\cP[TPU3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VDS^eTaPcQaX]VTRXcPcTaUaPST_^[XcXbZeP[VcTX3BUza^VbzRXcP
cTa^VSTQPcX]S[¬VUaPP]SaT\TS[T\\TaPU3B^\cP[TXSXbbTb_P[cTa½XSTc^\UP]VeX^_b]P__TaST\7eXbSdWPaQXSaPVTc\TSTcX]S[¬V\z
SdSTaU^aVTa]T\PX[TT[[TabT]STT]Z^_XPUSTc3T]]TVP]VWPaeXZ[X__TcX_TaX^ST] Yd]XcX[#PdVdbc!'

¿<TSST]PUcP[TSTaTaX]SVzTcaXbXZTaTaeXPcWP]SXZP_^\azSTc
¬[SaT^\azSTc^VQa]T^\azSTcUP[STabP\\T]À
1TccX]P?^bc

BPVbcP[

DSbPccTQa]

¿BT[e^\STccX[bh]T[PST]STVzaXST]aXVcXVT
aTc]X]VbzbTaeX^VbzU^acbPcTZbT\_[Ta_z
PcbPVbQTWP]S[TaTbXSSTa\TSWT[c^_cX['
UP\X[XTbPVTa^VSTcTaP[cP[cU^a\P]VTÀ

3T]Z^]^\XbZTPUcP[T\T[[T\Z^\\d]Ta]T
^VaTVTaX]VceX]VTaZ^\\d]Ta]TcX[Pcb_PaT
^VSTcVzadS^eTaX]SbPcbcT]^eTaU^adSbPccT
Qa]^Vd]VT5TZbbZP[:QT]WPe]b:^\
\d]TX!'b_PaT&'\X^_zX]SbPcbT]3Tc
cadTaST]U^aTQhVVT]STX]SbPcb

5PV[XVbTZaTc¬aX3B=XT[b2WaXbcXP]1PaZW^[cXCEbc
$Yd]X^\T]d]STabVT[bTSTaeXbTaPcbPVbcP[[Tc_a
\TSPaQTYSTaTa_zeTY]TS

¿3TceX[Zd]Q[XeTe¬aaTWeXbSTaXZZTQ[XeTa
VY^ac]^VTc]dU^aSTP]bPccTQ[XeTabhVTPU
bcaTbb^VaTYbTabX\_T[cWT]T]TUcTaT]À

¿<TSST]PUcP[TSTaTaX]SVzTcaXbXZTaTaeXPc
WP]SXZP_^\azSTc¬[SaT^\azSTc^VQa]T
^\azSTcUP[STabP\\T]À



eaXVTRXcPcTa
¿9TV\T]TaPcSTcT]TbcTaXVcXVTTaPcbXZaT
PcP[[Td]VTb^\TUcTaT]bP\[Tc[¬VT^V
b^RXP[UPV[XVedaSTaX]V\XS[TacXSXVcXZZTZP]
W^]^aTaTZaPe^\azSXVWTSUzaT]aTccX[Pc
WPeT¿WT[[TÀ_zbP\\T\zSTb^\STbZXi^
UaT]T^VST\\TSQ^aSTa[X]TP[[TaTSTWPaÀ
:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcXSTQPcX]S[¬VX
8]U^a\PcX^] Yd]X

¿4aUP\X[XT]eT[Ud]VTaT]STbZP[eXXST]VaPS
^eTaeTYT^\eXXZZTbcaPUUTaQa]T]Tc^VP]VT
CX[[XSbaT_a¬bT]cP]cXoaWdb:^\\d]TCaX]T@dXbcX
eTSPcU¬]Vb[TU^a¬[SaT]T^VceP]VbUYTa]T
\Tca^G_aTbboaWdb &Yd]X^\PcT]b]¬eTaZ^]^
¿EXWPa[¬]VTWacUaPb^RXP[azSVXeTa]TPc\P] Qa]T]T3TcTaeXVcXVcPccPVTPUbcP]SUaP
\XbZPUcP[TZP]VaTSTcbe¬acU^aZ^\\d]T]Pc[TeT^_
^\bZ¬aX]V\T]ceP]VbUYTa]T[bTTa^VbzTc
WPaeX[[Tcb_PaT_z\^aQPa]P]QaX]VT[bTa^V
STaTb[UcT^\PcP]b¬ccT %]hTb^RXP[azSVXeTaT
^eTaVaTQÀ
P]SaTShaT[b]X]VTa^VXbcTSTc[bT_a^Q[T
:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX!#cX\Ta:QT]
\Ta]TP\Qd[P]cÀ
WPe] "Yd]X^\PcT]UP\X[XTSTaWPacX[[PSc^\bZ¬aX]V
:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcXoaWdbBcXUcbcXST]
¿3TcVXeTaTcaX]VTaTbd[cPc^V\P]ZP]XZZT
STDVTQaTeTc0#5aTSTaXZbQ^aV0\cb0eXb0aQTYSTaT] PUSTaTbc^_XVTa]daXbXZTaTaU¬]VbT[bbcaPU
W^[STcX[_aTbbTc\TSbz\P]VTbPVTaÀ
ATVX^]bU^a\P]SXBhS0]]T9aVT]bT]X5hT]b
BcXUcbcXST]ST&Yd[X^\Pc\TSPaQTYSTaTXBeT]SQ^aV
:^\\d]TbUP\X[XTPUST[X]VbXSSTa\TS%!bPVTa_a
\TSPaQTYSTa

:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX?^[XcXZT] %Yd]X

^V<XScYh[[P]Sb0eXb!"Yd]X^\PcSTaTabZTcTcUP[SX
WY¬[_T]cX[STh]VbcTQa]

¿;XVT]dTaSTaT]STb_TaPcX^]XZ^\\d]Ta]T
^\ZaX]VSTza[XVTQdSVTccTab^\b[TcXZZT
VXeTa_[PSbcX[ST]b[PVbcz[\^SXVWTSPcbPcbT
¿EXWPaX\P]VTZ^\\d]TabTcTZbT\_[Ta_z
^_\^S$T[[TaÌTaTbPVTa_Tab^RXP[azSVXeTa _zSTcU^aTQhVVT]STPaQTYST^eTaT] zaXV
_TaX^STaTSÀ
<T]SXbbTbPVTaTabX]SbbhVcZ^\_[TZbT^V
]zaT]bPVbQTWP]S[TaWPabz\P]VTbPVTaZP] :^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX8]U^a\PcX^]!"Yd]X
\P]a^[XVcaTV]T\TSPcSTaTadSbPccTQa]
STaXZZTUzaST]^_\¬aZb^\WTSSTWPaQadV
¿=zaSTaXZZTTa_T]VTcX[Pc[PeTT]^aST]c[XV
U^a^Vb^\[^eT]bXVTaSTbZP[WPeTÀ
P]QaX]VT[bTdST]U^aPZdcX]bcXcdcX^]Ta]Tbz
:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX=^aSYhbZTBcXUcb
Q[XeTaQa]T]TU^a\^ST]c[XVbXSST]ST_zPZd
cXST]ST !Yd[X2XcPcTcQ[Te^VbzQaPVcX5aTSTaXZbQ^aV
cX]bcXcdcX^]Ta]TaTSÀ
0\cb0eXb=^aSYhbZTBcXUcbcXST]ST7^abT]b5^[ZTQ[PS
<^ab5^[ZTQ[PS1Ta[X]VbZTSZ?^[XcXZT]SZYeSZ
4ZbcaPQ[PSTcSZ

¿?zWP]SXRP_^\azSTcTaeXXZZTQ[TeTc^_]^a
\TaTc[XVTb^\STcTabZTc_z]^a\P[^\azSTc
3TcVXeTabXVdScahZX]^V[TWYTbPVbcP[^V
\TSPaQTYSTa]TTa_aTbbTSTÀ
B^RXP[azSVXeTa^VcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cX7^abT]b:^\
\d]T?Ta]X[[TB[^cWX7^abT]b5^[ZTQ[PS!$Yd[X^\Pc
b^RXP[azSVXeTa]TÌhVcTaUaPZ^\\d]T]bWP]SXRP_azS
VXe]X]V_VPbc^acPaQTYSb_aTb

ATVX^]bU^a\P]SXbc<PYQaXc1Ta[PdX!#cX\Ta
:QT]WPe]!&Yd]X

¿3TcU^aT]Z[Ta\d[XVWTSTa]TU^aPcP]eT]ST
aTSbZPQTa^VSTcbXZaTaPceXVaXQTacXS[XVcX]S
WeX[ZTcTaeXVcXVcXU^aW^[ScX[STd]VTÀ
:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX8]U^a\PcX^]
&Yd]X^\QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT]bdSb_X[cX[
PUQdaTPdZaPcXbTaX]V_zQTbZ¬UcXVT[bTb^\azSTc2XcPcTc
Q[Te^VbzQaPVcX?^[XcXZT]SZ5hT]bbcXUcbcXST]STSZ
4ZbcaPQ[PSTcSZ1Ta[X]VbZTSZ=^aSYhbZTSZYeSZ^V
ETY[TP\cbU^[ZTQ[PSSZ

¿3T]"cX\TabaTV[T]aTSTaXZZTT]bdR
RTbU^aSTX]SeP]SaTaZeX]STab^\TaQ[TeTc
WYT\\TVzT]ST3TaTb_[XVccX[PcST[cPVTX
PZcXeTaX]V^VeXaZb^\WTSb_aPZcXZQ^acUP[STa
3TcTab[T\cU^aSXSTc_zeXaZTaSTaTbQa]Pc
X]SeP]SaTaZeX]STa]TXZZTTaPZcXecST[cPVT]ST
XSTcSP]bZTbP\Ud]SÀ

¿3TcTae^aTbQTZh\aX]VPceXXZZTZP]b_PaT
\TaTdST]PcSTaVT]]T\UaTbU^aaX]VT[bTa
_zQPVVad]SPUdbPV[XVTZ^]^\XbZTWT]bh]
^VSTa\TS_zZP]c\TSbTaeXRT[^eT]À

:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX1Ta[X]VbZTCX
ST]ST0aQTYSTaT]3PVQ[PSTc:VTAX]VbcTSA^bZX[ST
!#Yd]X^\PcT]caTSYTST[PUST\STaQ[XeTaaP\cPU
"cX\TabaTV[T]TaX]SeP]SaTaZeX]STa

ATVX^]bU^a\P]SXbc<PYQaXc1Ta[PdXSTQPcX]S[¬V
X?^[XcXZT]!$Yd[X^\Z^]bTZeT]bTa]TPU:QT]WPe]b
:^\\d]Tbb_PaT_[P]Ta

¿3TceXaZTab^\T]e^[Sb^\^_caP_]X]V
PcQ[P]ST?4CX]SXSTcb^RXP[TPaQTYSTEX
U^aTca¬ZZTaXbcTSTcÌTaTaTbb^daRTacX[BB?
bP\PaQTYSTcÀ
:^]bcXcdTaTcU^a\P]S1TccX]P?^bcX9h[[P]Sb?^bcT]
!Yd[X^\?4Cb_[P]Ta^\PccPVT_Tab^][XVTbP\cP[Ta
\TSTZbcaT\XbcXbZTd]VT

B>280;Ao368E4A4= "8!'
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ATSXVTaTcPUCX]P9dd[APb\dbbT]cYa/b^RXP[aSVSZ

S A M TA L E R G I V E R B O N U S
4RE NGLEFORUDSTNINGER GkR IGEN NkR VIRKSOMHEDER VINDER OVER DET
HJE SYGEFRAVR $ET HAR 5GEBREVET -ANDAG -ORGEN FUNDET FREM TIL
VED AT SAMMENHOLDE OVER  PRAKTISKE EKSEMPLER FRA 6IDENCENTER
FOR !RBEJDSMILJS Pk OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER DER HAR
NEDBRAGT SYGEFRAVRET GENNEM ET BEDRE ARBEJDSMILJ ¯ FOR NOGLES
VEDKOMMENDE OP MOD  PROCENT $E TRE NGLEFORUDSTNINGER ER
;TST[bT%T SUCCESFULDT VRKTJ ER AT LEDERNE LBENDE HAR SAMTALER
MED DE SYGE MEDARBEJDERE Sk MAN SAMMEN KAN ½NDE UD AF AT Fk DEN
SYGEMELDTE TILBAGE TIL JOBBET HURTIGST MULIGT
8]e^[eTaX]V!LLE SKAL INDDRAGES HVIS MAN VIL HAVE SUCCES I KAMPEN
MOD SYGEFRAVR -EDARBEJDERE TILLIDS OG SIKKERHEDSREPRSENTANTER
Z^]^\X$ET ER GOD FORRETNING AT STTE IND MOD ET HJT SYGEFRAVR OG
AT FOREBYGGE NYE SYGDOMME 5D OVER DEN KONOMISKE GEVINST ER DER
SIDEGEVINSTER FOR EKSEMPEL MINDRE ARBEJDSPRES TRIVSEL OG MINDRE
UDSKIFTNING AF PERSONALET
+ILDE ARBEJDSMILJOVIDENDK

5>C>)B20=?8G

mit NYE job
¿3TcTa\TVTcQTZa¬UcT]ST\T]^Vbze^[Sb^\c
PcWY¬[_T^Ve¬aTc¬c_zU^[ZSTabZP[SÀ
?8070A1>94=B4=#$oA
=HC9>1)

#UaP9^QRT]cTaETbcWX\\Ta[P]ScX[b^RXP[
azSVXeTaX_P[[XPcXeccTP\_z7^b_XRT:P\X[XP]Ta
6PPaST]X0P[Q^aV
:0AA84A45>A;1)

DSSP]]Tc_z3B7X (('oab:^\\d]TbPaQTYSb
\PaZTSbPUST[X]VT]UaT\cX[!%We^aWd]Q[Te
^eTaÌhccTccX[9^QRT]cTaETbcWX\\Ta[P]SC^V
bXST[QT]STST]b^RXP[TSX_[^\dSSP]]T[bTUaP
!$!%

DIT NYE JOB
7PaSdbZXUcTcPaQTYSTU^a]h[XV^VWPaSd
]^VTcSdVTa]TeX[U^ac¬[[TXST]P][TS]X]V
½\zbZTQPaTU^aSXSdTaV[PSU^aSTcbz
bT]ST]\PX[cX[)aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSVSZ
' B>280;Ao368E4A4= "8!'

. 7ePSËZSXVcX[PcbVTY^QQTc_zTcW^b_XRT.

3TaePaU^a\TVTcPS\X]XbcaPcXecPaQTYST^V
U^a[XSccXScX[ST\T]]TbZTaYTVbZd[[TWY¬[_TX
Y^QRT]caTc9TVËZXbcXVT]STVaPST]U^a]T\
\T[bTPUPcQ^aVTaT]ePaaTSdRTaTccX[cP[
BP\cXSXVeX[[TYTVVTa]TPaQTYST\TSaXVcXV
^\b^aV^VQadVT\X]TUcTadSSP]]T[bTbz
SPSTaZ^\T]bcX[[X]V_z7^b_XRT:P\X[XP]Ta
6PPaST]c¬]ZcTYTVPcSTcePa[XVT\XV
. 7e^aSP]bTaeXaZT[XVWTST]dSXSXc]hTY^Q.

3TcPS\X]XbcaPcXeTPaQTYSTTaZd]T]QaZ
ST[PUSTcYTVWPeSTUa\T]YTVWPacaPe[c
5^abZT[[T]TaPcYTV]dXZZTWPacaPe[c\TSPc
S^Zd\T]cTaT]^VTc\T]\TSPcUz[bc]^V[T
\TVTcZ^]ZaTcT_a^Q[T\bcX[[X]VTaU^aU^[Z9TV
WY¬[_Ta_PcXT]cTa^V_zaaT]STX_aXePcTWYT\
^V_PcXT]cTab^\TaX]S[PVc_zW^b_XRT8]ST]
[¬]VTbZP[YTV^VbzQTVh]STPcd]STaeXbT
[¬VTabhVT_[TYTabZTa^VP]SaTUPVU^[ZXb^RXP[
_P[[XPcX^]b^\Q[P]ScP]STc^\WP]S[TaPaeT
[^e_[TYT^a[^e_T]bX^]U^abXZaX]V^VU^a¬[SaT
aTcbb_aVb\z[

. 7ePSTaTcV^ScY^QU^aSXV.

3TcTaTcY^QWe^aYTVXZZTZd]bZP[QadVT\XV
bT[e\T]^VbzP[cSTcYTVeTS4cY^QWe^a
STaTa_[PSbcX[PceXTaU^abZT[[XVT7e^aSTa
Tace¬aUPV[XVcbP\PaQTYSTU^aSXSTcVaPc
\P]UzaT]bcaaTU^abczT[bTPUST_a^Q[T\Ta
\P]PaQTYSTa\TS>VSTabZP[e¬aTTcV^Sc
PaQTYSb\X[YSTc[¬VVTaYTVb^\VP\\T[bXZ
ZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cbc^ae¬Vc_z
. 7ePS[PeTaSd^\$za.

BzWPaYTV\zbZTU^aTcPVTcTcY^QbZXUcT^V
STcbXVTaYTVU^aSXSTcWTaY^QQTaaTa\XV
U[T[bTb\¬bbXVcXT]VaPSbzYTVXZZTZP]
W^[STcX[STcX\P]VT\P]VTza3TcTa\TVTc
QTZa¬UcT]ST\T]^Vbze^[Sb^\cPcWY¬[_T
^Ve¬aTc¬c_zU^[ZSTabZP[S9TVca^aYTV
_zbXVceX[PaQTYST\TSPaQTYSb\X[YTeT]cdT[c
b^\Ud[ScXSbPaQTYSb\X[YZ^]bd[T]cTcbcTS
U^aYTVWPaP[cXSQa¬]ScU^aPc\TSPaQTYST
aT]beX[ZzaTaX^aST]
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TEMADAGE FOR
S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N TA N T E R I D S

MUSEN ER OVER OS
) DAG LIDER ½RE UD AF TI DANSKERE UNDER GENER ELLER SMERTER
FRA COMPUTERMUSEN OG NSTEN HVER ANDEN HAR DJET MED
SMERTERNE I ET kR ELLER LNGERE /G MUSE EPIDEMIEN SKAL
TAGES ALVORLIGT SLkR BkDE FORSKERE OG FAGFORENINGER FAST
$ET SKRIVER "RSENDK
&OR FRSTE GANG ER DER NU DOKUMENTATION FOR AT HVIS
MAN BRUGER MUS MERE END  TIMER OM UGEN GER DET
RISIKOEN FOR MUSESKADER $ET VISER EN STOR UNDERSGELSE
UNDER LEDELSE AF OVERLGE *OHAN (VIID !NDERSEN OG EN
ANDEN RAPPORT FRA ANALYSEINSTITUTTET :APERA FOR #ONTOUR
$ESIGN DER UDVIKLER ERGONOMISKE COMPUTERMUS
(+0RIVAT ER EN AF DE FAGFORENINGER SOM I kREVIS HAR AR
BEJDET FOR AT Fk ANERKENDT MUSESKADER -ED STUDIET SKULLE
EN STOR DEL AF DEN MEGET EFTERSPURGTE VIDENSKABELIGE
DOKUMENTATION FOR MUSESKADER VRE Pk PLADS (+0RIVAT
MENER AT DOKUMENTATIONEN I UNDERSGELSEN ±OMGkENDE
FkR KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDER DER LADER ANSATTE
ARBEJDE MERE END  TIMER OM UGEN MED MUSEN²

 SIKKERHEDSREPRSENTANTER I $3´ 2EGION .ORD DELTOG I JUNI I EN
TEMADAG OM STRESSPOLITIK OG HkNDTERING AF STRESSSYGEMELDTE
$ET ER BLEVET KLART FOR MIG AT DET ER VIGTIGT AT KOMME TIL SkDANNE
ARRANGEMENTER $ET GIVER ENERGI TIL AT Gk HJEM Pk ARBEJDSPLADSEN
OG ARBEJDERE VIDERE MED EMNET $ET ER SAMTIDIGT NDVENDIGT MED
ET FORUM HVOR MAN FkR MULIGHED FOR AT DELE ERFARINGER MED ANDRE
SIKKERHEDSREPRSENTANTER SIGER SIKKERHEDSREPRSENTANT I `RHUS
+OMMUNE -ARIA 2IIS
3ELVOM VI HAR NOGLE GODE PERSONALEPOLITIKKER Sk HAR TEMADAGEN
GJORT DET KLART AT DER MANGLER NOGET &OR EKSEMPEL AT LEDELSEN SKAL
ORIENTERE OM BUDGETTETS KONSEKVENSER FOR RESSOURCER OG ARBEJDS
MNGDEN TILFJER 6IBEKE *ENSEN SIKKERHEDSREPRSENTANT Pk 3OCIAL
OG 3UNDHEDSSKOLEN .ORD
4EMADAGEN ER DEN FRSTE I EN RKKE SOM $3 FREMOVER VIL ARRANGERE
FOR 3I2
) $3 SPORER VI EN STRKT STIGENDE INTERESSE FOR AT BLIVE VALGT SOM
SIKKERHEDSREPRSENTANT $ET ER VI RIGTIG GLADE FOR FORDI DERES INDSATS
FOR ET GODT ARBEJDSMILJ Pk ARBEJDSPLADSERNE ER UUNDVRLIG SIGER
3REN !NDERSEN FORMAND FOR $3 2EGION .ORD
4EMADAGEN OM STRESSPOLITIK OG HkNDTERING AF SYGEFRAVR BLIVER GENTAGET I
2EGION 3YD OG 2EGION ST I SEPTEMBER OG FULGT OP MED ¾ERE I LBET AF EFTERkRET

F L E R E V I L VÆ R E
S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N TA N T E R
,YSTEN TIL AT LADE SIG VLGE SOM SIKKERHEDSREPRSENTANT VOKSER
!LENE I $3´ 2EGION 3YD ER DER NSTEN SKET EN FORDOBLING I LBET AF DET
SENESTE kR FRA  TIL I DAG  SIKKERHEDSREPRSENTANTER
$ET ER POSITIVT AT Sk MANGE KAN SE MULIGHEDEN FOR AT Fk IND¾YDELSE
Pk ARBEJDSVILKkRENE GENNEM ARBEJDET SOM SIKKERHEDSREPRSENTANT
SIGER ARBEJDSMILJKONSULENT I 2EGION 3YD "O 5LRICH -ADSEN
(AN OPFORDRER NYVALGTE 3I2 TIL AT KONTAKTE $3 DELS FOR AT Fk ADGANG
TIL $3´ TILBUD TIL 3I2 OG DELS FOR AT SIKRE AT VALGET TIL 3I2 ER KORREKT
ANMELDT OVER FOR ARBEJDSGIVEREN 3I2 ER NEMLIG BESKYTTET MOD AFSKE
DIGELSE Pk SAMME MkDE SOM TILLIDSREPRSENTANTER
%R DU I TVIVL OM HVORVIDT DU ER REGISTRERET SOM SIKKERHEDSREPRSEN
TANT I $3´ MEDLEMSSYSTEM OG ANMELDT OVERFOR DIN ARBEJDSGIVER Sk
KONTAKT DIN $3 REGION

HVAD LAVER EN
S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N TA N T ?
3IKKERHEDSREPRSENTANTEN UDGR SAMMEN MED LEDEREN EN SkKALDT
SIKKERHEDSGRUPPE OG DE SKAL SRGE FOR AT ARBEJDSPLADSEN ARBEJDER
SYSTEMATISK MED AT LSE ALLE VSENTLIGE PSYKISKE OG FYSISKE ARBEJDS
MILJPROBLEMER 3IKKERHEDSREPRSENTANTEN SKAL INDDRAGES
 VED FORANDRINGER I ARBEJDETS ORGANISERING
 VED FORANDRINGER I DE FYSISKE RAMMER
 I AT SIKRE AT DE ANSATTE FkR EN EFFEKTIV OPLRING INTRODUKTION OG
INSTRUKTION
%N AF DE VIGTIGSTE OPGAVER FOR SIKKERHEDSREPRSENTANTEN ER AT ARBEJDE
MED DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSPLADSVURDERING !06 SOM KORTLGGER
ARBEJDSPLADSENS PSYKISKE OG FYSISKE ARBEJDSMILJPROBLEMER OG AT
FLGE OP MED EN PRIORITERING AF PROBLEMERNE OG EN PLAN FOR HVORDAN
DE LSES
5>C>)B20=?8G
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BEHOVET FOR FRIVILLIG
RÅDGIVNING VOKSER
BcPSXVÌTaTbVTaWY¬[_XBTcc[T\T]cTcbazSVXe]X]VU^aSXSTaTbbPVTabcaP]STcXU^aeP[c]X]VT]8:QT]
WPe]b1^aVTaazSVXe]X]VTaP]cP[[TcPUZ[PVTa_zTczae^ZbTc\TS"_a^RT]c3TcTaQ[TeTcU^aX]SeXZ[Tc
bT[eU^a_Tab^]P[TcXZ^\\d]T]PcË]STad]ScXbhbcT\Tc^_[TeTab^RXP[azSVXeTaAXZZT?^bQ^aVXBTcc[T
\T]cTc
0518A68CC4AA30<5>C>)90B?4A20A;14A6

EP]bZT[XVWTSTa\TSPcUzZ^]cPZc\TSZ^\\d]T]a^SX
bPVbQTWP]S[X]VT]PZcTaSTaU^abeX]STa\P]V[T]ST^_
U[V]X]V_zZ^]cPZcP]bV]X]VTaSTaXZZTQ[XeTaQTWP]S[Tc
^V\P]V[T]STZT]SbZPQcX[ST]b^RXP[T[^eVXe]X]VW^b
\TSPaQTYSTaT]
3TcTa]^V[TPUST_a^Q[T\Tab^\ST]UaXeX[[XVTazSVXe
]X]VBTcc[T\T]cTcX:QT]WPe]\zWY¬[_TQ^aVTaT\TS
U^aSXSTc^UUT]c[XVTbhbcT\TaQ[TeTc\TaTX]SeXZ[TcPc
Ë]STad]ScX3TcU^ac¬[[Tab^RXP[azSVXeTaAXZZT?^bQ^aV
b^\^_[TeTaTcbcXVT]STQTW^eU^aUaXeX[[XVT^VP[cTa]PcXeT
azSVXe]X]VTa
5[TaT^VÌTaTbVTaWY¬[_Xe^aTbazSVXe]X]V^V]¬bcT]
P[[TSTaWT]eT]STabXVWPaT]bPVXSTc^UUT]c[XVTSTa_z
T]T[[TaP]ST]\zSTTaVzTcXbZdSSTa\dSSTa?a^Q[T\Tc
ZP]e¬aTPcQ^aVTaT]XZZTUzabePa_zSTcWP]T[[TaWd]
WPabVc^\<T]^VbzQPaTSTcPcUzUaT\UacbX]P]bV
]X]VcX[eT[U¬aSbbhbcT\TcTaQ[TeTcTc_a^Q[T\U^aSXSTc
TaQ[TeTcbzdchST[XVcWeT\STabZP[cPVTbXVPUSTcbXVTa
AXZZT?^bQ^aV[TSTaPUBTcc[T\T]cTcbazSVXe]X]VbXST]
!
BTa\P]_zazSVXe]X]VT]bbcPcXbcXZTaP]cP[[TcPUWT]eT]
ST[bTabcTVTc\TS"_a^RT]cUaP!$!&^Vc^dSPU
caTWT]eT]ST[bTaeTSaaTab^RXP[TbPVTa

50:C0><B4CC;4<4=C4C
BTcc[T\T]cTcbazSVXe]X]V[XVVTa_zETbcTaQa^X:QT]WPe]^VdSVaT]ST[PU
STceXScU^aVaT]TST:aXbcT[XVcBcdST]cTaBTcc[T\T]cAzSVXe]X]VT]hSTaUaXeX[[XV
b^RXP[_bhZ^[^VXbZ^VYdaXSXbZazSVXe]X]VcX[P[[TSTaWT]eT]STabXV7TaTazQT]c
SPV[XVcUaPZ[  %\P]SPVS^VUaP  '
AzSVXe]X]VT]QTbczaPUT]b^RXP[azSVXeTaT]_bhZ^[^V^V $UaXeX[[XVTb^RXP[azS
VXeTaTYdaXbcTa^V_bhZ^cTaP_TdcTa
AzSVXe]X]VT]WPaQadVU^aÌTaTUaXeX[[XVT4aSdX]cTaTbbTaTcbzaX]V
_zc[U""!&(% #T[[TabT]ST]\PX[_z)aPPSVXe]X]V/bTcc[T\T]cTcSZ

! B>280;Ao368E4A4= "8!'

Be¬acPcË]STT]\TSPaQTYSTa
EXWY¬[_TaP[[T½UaPU^[ZSTa[TeTaWT[cdST_zZP]cT]PU
bP\Ud]STcb^\WeTaZT]WPabhVTbXZaX]VbQTeXbX]Sc¬Vc
T[[TaQ^[XVcX[bcdSTaT]STSTaTa_VPbhVS^\Ta[QTcX]SX
_a^Q[T\TaBzb_aX]VTcTabc^ac<T]\P]VTcX]VTaQ[TeTc
P]STa[TSTb5^aUT\zabXST]ePaSTcbzSP]PcWPeST\P]
TcR_a]d\\Ta^VeXSbcT\P]WeX[ZTcb^RXP[Z^]c^aXQhT]
Q^aVTaT]WacTcX[Zd]]T\P]e¬aT¿STcQ^aT]STGÀ^V
\TST]eXbT]TaVXZ^\\TXVT]]T\cX[bPVbQTWP]S[TaT]
>\XZZTP]STcZd]]T\P]\ST^_Xb^RXP[U^aeP[c]X]VT]
ca¬ZZTTc]d\\Ta^Vb¬ccTbXVcX[PceT]cT<T]STcZP]
\P]XZZT\TaTbXVTaWd]^VU^acb¬ccTa)
E^aTb_a^Q[T\TaXSPVcXcSTcbP\\Tb^\Q^aVTaT]b
]T\[XVPc_Tab^]P[Tc_zZ^\\d]T]bZ^]c^aTabT[eÌPZbTa
ad]Sc3TWPabe¬aceTSPcË]STdSPUWeX[ZT]bPVbQTWP]S
[Ta^VWeX[ZTcZ^]c^aSTaWPaP]bePaTcU^aT]bPV

BPVTa]T\TaTZ^\_[XRTaTST
BP\cXSXVW¬UcTaAXZZT?^bQ^aVbXVeTSPcbPVTa]TTa
Q[TeTc\TaTX]SeXZ[TST)
3TaTa\TVTcU¬aaTSTaWT]eT]STabXV^\TcT]ZT[c
b_aVb\z[b^\U^aTZbT\_T[)¿7e^aSP]Q[XeTaYTVbZX[c.À
7T]eT]ST[bTa]TTaQ[TeTc\TaTZ^\_[XRTaTST3TcTaST
Q[P]ScP]STcU^aSXSTc^_b_[XccTSTbhbcT\Za¬eTaÌTaT
^_ZP[S\TaTZ^^aSX]TaX]V^VÌTaT\STa<T]^UcTbTaeX
^VbzPcTaSTaZ^\\TcÌTaT_a^Q[T\TacX[U^aSXbPVT]WPa
[XVVTcSSbz[¬]VT
7d]^_[TeTaPcSTUaXeX[[XVTazSVXe]X]VTabPaQTYSTTaTc
\TVTcV^Scb_TY[_zbP\Ud]STcbbcP]SPaS
5aXeX[[XVTazSVXe]X]VTaeX[P[cXSPUb_TY[TbP\Ud]STcbZeP
[XcTcTa^V\P]V[Ta8SPVWe^aPaQTYSb[bWTST]TaXQd]S
WY¬[_TaeXU^aTZbT\_T[bc^acbTcP[SaXV\TSPcazSVXeT^\
PZcXeTaX]Vb^\eXT[[TabVY^aST^UcTcXS[XVTaTCX[VT]V¬[S
TaST]bc^aT^_VPeT]dPcWY¬[_TQ^aVTaT]\TSPcca¬]VT
XVT]]T\bhbcT\Tc>VSTcWPaVY^ace^aTbPaQTYSTeXVcXVT
aT_zST]\zSTPcSTcY^WP]S[Ta^\U^[ZbaTcbbXZZTaWTS
PcbXZaTPcST^eTaW^eTSTcQ[XeTaWacbXVTaWd]
,

E^aTb_a^Q[T\TaXSPVcXcSTcbP\\Tb^\
Q^aVTaT]b]T\[XVPc_Tab^]P[Tc_zZ^\
\d]T]bZ^]c^aTabT[eÌPZbTaad]ScbXVTa
b^RXP[azSVXeTaAXZZT?^bQ^aV

B>280;Ao368E4A4= "8!'

!

B^RXP[azSVXeTaAXZZT
?^bQ^aVcWUaPST]
UaXeX[[XVTazSVXe]X]V
BTcc[T\T]cTcTaXZZT
P[T]T^\Pc^_[TeT
PcUadbcaTaTSTQ^a
VTaTbVTaWY¬[_]za
STaTbbPVTaZacUPbc
XSTcb^RXP[TbhbcT\
3TcbZTa^VbzW^b
BA1XbcP]ST]P]ST]
UaXeX[[XVazSVXe]X]VX
:QT]WPe]

,

7E>ABEAC
:0=34CEA4.

;P]Vb^\bPVbQTWP]S[X]V
9^WP]1dbbT[TSTaPU:QT]WPe]b1^aVTaazSVXe]X]VVT]
ZT]STa_a^Q[T\Tc\TSSTcbcXVT]STP]cP[WT]eT]ST[bTa
UaPU^[ZWeXbbPVTaVzTcXbczXbhbcT\Tc1^aVTaazSVXe]X]
VT]b^\TaT]Pac^\QdSb\P]SbUd]ZcX^]X:QT]WPe]b
:^\\d]TbZP[cPVTbXVPUQ^aVTa]TbZ[PVTaWeXb]^VTcVza
VP[c\TSbPVbQTWP]S[X]VT]>VXU[VTQ^aVTaazSVXe]X]VT]b
zabQTaTc]X]VUaP!&TaP]cP[[TcPUZ[PVTabcTVTc\TS
\TaTT]S"_a^RT]cSTcbT]TbcTzaBcabcTST[T]PUST\
eTSaaTab^RXP[TbPVTa^VSaTYTabXV_aX\¬ac^\[P]Vb^\
bPVbQTWP]S[X]V^V\P]V[T]STbePa
9TVca^aUabc^VUaT\\TbcPcbcXV]X]VT]bZh[STbPc
U^[ZXSPVZT]STae^aTbTZbXbcT]b<T]STaTa^VbzP]SaT
T[T\T]cTa0SbZX[[T[bTPURT]caT]TbzU^[ZXSPVbPVcT]b
ZP]WaTcX[Xc^T[[TaÌTaTU^aeP[c]X]VTa>VbzWPa\P]X
Y^QRT]caT]TXZZT]^VT]UPbcbPVbQTWP]S[Ta<P]cX[WaTa
TccTP\^VSTcZP]^VbzbZPQTU^aeXaaX]V
9^WP]1dbbTTaS^VU^acabc]X]VbUd[S7eTacza_TVTaWP]
XbX]QTaTc]X]V_zU^aW^[Sb^\Qa¬]SaTb^VSTcTaWP]b
X]ScahZPc_^[XcXZTa]T[hccTa
EXZ^]bcPcTaTaXWeTaT]ZT[cbPVWePSSTaTaVzTcVP[c
^V_TVTabzWeTacza_z_a^Q[T\bcX[[X]VTaSTa[XV]TaWX]P]
ST]cX[U^aeTZb[X]V^Vb^\Qa¬]SaTb9TVU^aTb[^VQ[P]Sc
P]STcPcSTaQ[Te]TSbPcT]Vad__T\TSU^[ZUaPQTbZ¬U
cXVT[bTb^VX]cTVaPcX^]bU^aeP[c]X]VT]We^abPVbQTWP]S
[Ta]TZP]WT]eT]STbXVWeXbSTXZZTeTSWe^aT]bPVWaTa
cX[6ad__T]Q[Te]TSbPcXeX]cTa^VSTcTa\XcX]ScahZPc
STcWPaWYd[_TcbXVTaWP]]]]]]]]Qa/b^RXP[aSVSZ

5^aRXaZPcaTzabXST]WT]eT]STaT]VXUcZeX]ST
bXVXBTcc[T\T]cTcbazSVXe]X]VU^aPcUzWY¬[_
cX[PcUzaTccTcT]UTY[XbX]Z^]cP]cWY¬[_7d]
WPeSTXT][¬]VTaT_TaX^STZd]UzTcdSQTcP[c
]^V[TUzWd]SaTSTZa^]Ta:eX]ST]WPeSTVT]]T\
\z]TSTaU^aV¬eTbU^abVcPcUzZ^]cPZc\TS
Z^\\d]T]U^aPcUzUTY[T]aTccTc^VWd]QPS
STaU^aBTcc[T\T]cTcbazSVXe]X]V^\PcVzX]SX
bPVT]3TcePaWzaScU^aWT]ST^VWT]STb\P]S
PcSTZ^]bcP]c\P]V[TST_T]VT^VPaQTYSTc\TS
PcUzUTY[T]aTccTcePa[P]VePaXVc^V^_b[XST]ST
4]bPVbQTWP]S[TaSTaePaeXZPaXZ^\\d]T]^_
[hbcTST]VP]VPcbPVT]caPZX[P]VSaPVU^aSX\P]
XZZTWPeSTT]\TSPaQTYSTab^\ePaZ^\_TcT]c
cX[Pc[PeTST]aXVcXVTdSaTV]X]V
BPVT]T]ScT\TSPcZeX]ST]ËZ\TSW^[SXPc

!! B>280;Ao368E4A4= "8!'

Wd]WPeSTUzTcdSQTcP[c%$Za^]TaQadcc^
U^a[XScXZ^]cP]cWY¬[_^VPc_T]VT]TeX[[TQ[XeT
dSQTcP[ccX[WT]STWeX[ZTcST^VbzQ[TeBPVT]bZd[[T
STa\TSe¬aTX^aST]<T]bz]T\cVXZSTcXZZT

BEAC0C58=347>E43>6
70;48C8=64=4
7T[[T:a^V9aVT]bT]YdaXbc^VZ^^aSX]Pc^aW^b
BA1XbcP]ST]S]dT]UaXeX[[XVazSVXe]X]VX:QT]
WPe]VT]ZT]STa_a^Q[T\Tc\TSSTcbcXVT]ST
P]cP[bPVTaSTaWP]S[Ta^\PcË]STeTYXSTc
ZQT]WPe]bZTZ^\\d]P[TbhbcT\BXST]!&
TaP]cP[[TcPUWT]eT]ST[bTacX[BA1XbcP]Se^ZbTc
\TSV^Sc _a^RT]c
3TcTaQ[TeTc[P]Vcbe¬aTaTPcË]STW^eTS^V
WP[TXWeT\U^[ZbZP[WPeTUPcX^V^UcTUzaST
WT[[TaXZZTbePa_zSTaTbWT]eT]ST[bTa>VSTc
_a¬VTa^Vbze^aTbPaQTYSTWTaXazSVXe]X]VT]
9TVWPa[XVTXSPVTUcTaPcWPeTahZZTccaTVP]VT
UzTcbePaXT]bPVWe^aYTVQPS^\PZcX]SbXVcWT[c
cX[QPVTUaP\Pacb\z]TS>V_a^Q[T\TcTaPcST]
b[PVbU^abX]ZT[bTa]T\cZP]UzU[VTaU^aST]
T]ZT[cT_Tab^]bXVTa7T[[T:a^V9aVT]bT]b^\
^_[TeTaPcZ^\\d]P[aTU^a\T]XZZTWPaVY^ac
bXcdPcX^]T]QTSaT
4]_Tab^]ZP]WPeT\P]VTbPVbQTWP]S[TaT
\P]bZP[XZZTZd]WT]eT]STbXV|cbcTS^V\P]
ZP]aX]VTad]SccX[6dS^VWeTa\P]SdST]PcUz
]^VT]cX[PcbXVTPcSTcTaSTaTbQ^aSBP\cXSXV
TaSTaX]VT]c^eW^[STacX[Pc[TST^VbP\[T^V
Z^]bTZeT]bT]TaPcSTa^UcTQ[XeTaPaQTYSTc
dWT]bXVcb\¬bbXVcU^aSXST]T]TbPVbQTWP]S[Ta
XZZTeTSWePSST]P]ST]VabXVTaWd]

b^]b^\T]cT]ZT]ScTcX[bPVT]T[[TaeX[[T_zcPVT
bXVPcd]STabVTST]U^aP[e^a
3Tc[hZZTSTb[P]Vc^\[¬]VT^VT]ST[XVZ^\
STaQaTe^\bPVT]CaTc¬cbZaTe]TbXSTa>V
Uabc_zbXSTc^VT\cXST]P[\X]ST[XVTcTZbc
BcPSXVXZZTX^aST]
bc^SSTc)0cZ^\\d]T]WPeSTdSQTcP[c (("##
C^zaTUcTa½X!&½WT]eT]ScTZeX]ST]bXV
Za^]TaU^a[XScQadcc^XZ^]cP]cWY¬[_cX[ZeX]ST]
PccTaXazSVXe]X]VT]^VU^acP[cTPcWd]^VWT]STb >V]dePaZ^\\d]T]XVP]V\TSPcdSaTV]TWePS
\P]SXVT]WPeSTU^abVcPcUzZ^]cPZc\TS
Wd]TVT]c[XVbZd[[TWPeTdSQTcP[c5^abZPcbZd[[T
Z^\\d]T]^\ZeX]ST]bZ^]cP]cWY¬[_7d]ËZ
WPeTbXc^V_PaaTcbQ^[XVbcccTbZd[[T^VbzX]SVz
bcPSXVZd]dSQTcP[cSTUzWd]SaTSTZa^]Tab^\
XaTV]bZPQTc[XVTb^\\P]^Vbz\zccTbT_z
U^aeP[c]X]VT]cXS[XVTaTWPeSTZ^]bcPcTaTcePa
^\\P]ST]WPeSTUzTcU^a\TVTcdSQTcP[cWeXb
U^a[XSc3T]]TVP]VbPccTazSVXe]X]VT]c^\P]S
Z^]T]P[cbzËZSTcWd]bZd[[TWPeTWPUc7e^a
_zbPVT]T]b^RXP[azSVXeTa^VT]YdaXbc6T]]T\ \TVTcZeX]ST]T]STa\TSPcUzTaT]S]ddZ[Pac
\P]VTdVTaU^aTc^VSTbP\\T]\TSQ^aVTaT]
\T]WT]STb\z]TS[XVTdSQTcP[X]VTaTaQ[TeTc
TceTaXcPQT[cSTcTZcXePaQTYSTU^aPcË]STT]_Ta aTccTc

3 4 1 0C

;¬bTaQaTeT
BZaXeZ^ac);¬bTaQaTeT\zZd]Uh[ST!T]WTSTa5^a[P]VTX]S[¬VQ[XeTaaTcda]TaTcT[[TaU^aZ^acTcPUaTSPZcX^]T]7dbZ]Pe]PUbT]STaPSaTbbT^VTeccT[TU^]]d\\Ta
BT]SVTa]TU^c^\TS3dZP]\PX[T_zU[VT]STPSaTbbT)aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSVSZ4[[TabT]ST\TS_^bccX[)B^RXP[azSVXeTaT]C^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb%( ":QT]WPe]:
3TPS[X]TU^a[¬bTaQaTeTcX[]a #Ta\P]SPVS %PdVdbcZ[^ZZT](

6a][¬]STa]TbT]STbWXS^VSXS
EXWPa\TSV[¬ST[¬bcPacXZ[T]XB^RXP[azS
VXeTaT]]a&!'½¿3dUzaSSbbcaPU·À^V
Z^\\T]cPaT]UaP]¬bcU^a\P]S1TccX]P?^bc
3TcTaXZZT[hbcXV[¬b]X]V\T]WT[c]SeT]
SXVcPc]^VT]cPVTaST_a^Q[T\Ta^_b^\
Q[P]STcP]STcbcadZcdaaTU^a\T]WPa\TSUac
½Xb¬aXU^aW^[ScX[b¬a[XVcdSbPccTVad__Ta
B^RXP[Z^]bd[T]cTa]TX3T6a][P]SbZT7dbT
bTaeXRTaTaVa][P]SbZTQ^aVTaTb^\Q^aWTa
X3P]\PaZ3TcU^aTVzaXzQ]TazSVXe]X]VTa
^VeTS^_bVT]STPaQTYST<TVTcPUe^aTb
PaQTYSTQTbczaXPcVdXST]hcX[Z^\]TVa][¬]
STaTX]SXSTcb^RXP[TbhbcT\
3PZ^\\d]Ta]TQ[Te[PVcbP\\T]ËZeX
QTZa¬UcTce^aTbQP]VTP]T[bTa^\WePSSTc
eX[[TQTchSTU^ae^aTbQadVTaTEXeX[Vzbz
[P]Vcb^\cX[Pc_zbczPcST]]de¬aT]ST\P]
VT[_zWT[WTSbbh]^VZ^^aSX]TaX]VXZ^\\d
]Ta]TcadTae^aTb\z[Vad__TbaTcbbXZZTaWTS
EXZP]\ST\T]]TbZTab^\WPaQTUd]STc
bXVX3:X[¬]VTaTcXSdST]PcWPeTTcU^aba
VT[bTbVad]S[PVU^aSXSTU^aTZbT\_T[XZZT
WPaUd]STcUaT\cX[STcaTccTZ^]c^aT[[TaWPa
U[cbXVPUeXbcXZ^\\d]T]U^aSXSTaWT[TcXST]
WT]eXbTbeXSTaT8]VT]WPa_[XVccX[PcZXVVTcX[
bXSTa]T^VbTWePSST]]T_Tab^]bbP\[TST
QTW^eTa
6a][¬]STaTTaSP]bZTbcPcbQ^aVTaT^V
WPaXZZTaTccX[T]b_TRXT[X]cTVaPcX^]bX]SbPcb
3TcVXeTaT]U^aeT]c]X]V^\PcST]Va]
[P]SbZTQ^aVTaU^aTZbT\_T[ZP]cP[TSP]bZ
\T]bzSP]TaSTc[P]VcUaPP[cXS4]c^[ZTa
T]bc^aWY¬[_eTSbP\cP[Ta\TSZ^\\d]T]
\T]^_ST[X]VT]X^aVP]XbTaX]VT]Va^Vbz
STccTeP]bZT[XVc5^aWeTa]hPUST[X]V½T]]h
P]\^S]X]V^\c^[Z½^V]heT]cTcXS
=^V[TZ^\\d]TaWPaU^abVcPc[bTST]
^eTa^aS]TST_a^Q[T\bcX[[X]VQ[P]ScP]STc
>ST]bT^V4bQYTaV>ST]bTWPadSPaQTYSTc
bZaXUc[XVc\PcTaXP[TcX[]hcX[ÌhccTSTVa][¬]
STaT\TSX]SQhST[bTcX[bP\cP[T_zZ^\\d]T]
\TST]]V[T_Tab^]4bQYTaVWPadS_TVTc]V
[TbPVbQTWP]S[TaTcX[STVa][P]SbZTQ^aVTaT
Bz\zbZTTaSTaWzQU^adST<zbZT^_SP
VTaZ^\\d]Ta]TPcb_TRXP[XbTaX]VT]XZZT
[¬]VTaTTacX[U^aST[U^aP]SaTT]SbhbcT\Tc
bT[e^VPcSTQ^aVTaTSTcbZP[bTaeXRTaTQ[XeTa
cPQTa]T
B^RXP[Z^]bd[T]cEXQTZTBXTQ^aV3Tc6a][P]S
bZT7dbXo[Q^aV^Vb^RXP[Z^]bd[T]cTa]T1XaVXc
9aVT]bT]^VBdbP]]T7P]bT]3Tc6a][P]SbZT
7dbX>ST]bT

BcdSXTY^Qb_zUPV[XVc
U^abePa[XVTeX[Zza

DST]U^a]d\\TabZP[[¬bTb
\T]·

5^a\P]ST]U^aATVX^]=^aSBaT]0]STabT]
VXeTaXTcX]S[¬VXB^RXP[azSVXeTaT] !'
dScahZU^abX]d]SaT]^eTaPcT]b^RXP[azS
VXeTabcdSTaT]STbVTaUd[ScXSbPaQTYST_z
&bT\TbcTa^V¿·\TSWYaTT[[TaeT]bcaT
Wz]SZP]bZaXeTbXcQPRWT[^a_a^YTZc^VXZZT
bZP[QadVTUd[ScXSÀ8bP\\TQ[PS^_U^aSaTa
aTVX^]bU^a\P]ST]XBhS0]]T9aVT]bT]
Z^\\d]Ta]TcX[XZZTPcb¬ccTb^RXP[UPV[XVWT
ST]^VQ^aVTa]TbbXZZTaWTS^eTabchaVT]]T\
P]b¬ccT[bTPUb^RXP[azSVXeTabcdSTaT]STX
Ud[ScXSbbcX[[X]VTa
0c]^V[TbcdSTaT]STePaTcPVTa^VSaPVTb
cX[P]bePaU^a]^a\TaTcb^RXP[azSVXeTaPaQTYST
\TSSTacX[WaT]STQTb[dc]X]VbZ^\_TcT]RT
TabT[ebPVcdWT]bXVcb\¬bbXVcXU^aW^[ScX[
Q^aVTa]TbbXZZTaWTS^VdSSP]]T[bT]bTZbX
bcT]bQTaTccXVT[bT>VSTcbZP[WTacX[bXVTbPc
STcXZZTZd]TaST]¬bcT]U¬aSXVdSSP]]TST
_a^Q[T\bcX[[X]VT]eTSaaTa½STÌTbcTb^RXP[
azSVXeTabcdSTaT]STXaT[TeP]cTY^QbP]b¬ccTb
XU^a[¬]VT[bTPUdSSP]]T[bTb_aPZcXZZT]Seb
ch_XbZ_z$bT\TbcTa
8B3BTaeXV[PSTU^aPc\P]VTb^RXP[azS
VXeTabcdSTaT]STdP]bTcbT\TbcTaWPa[hbc
cX[PcQTbcaXSTaT[TeP]cTbcdSXTY^QbSTaZP]
e¬aT\TScX[Pc^_ZeP[XËRTaTSTaTbUPV[XVT
dSeXZ[X]V^VbP\cXSXVPÌPbcTb^RXP[azSVXeTa]T
XSTZ^\\d]P[TU^aeP[c]X]VTa<T]STcbZP[
bZTVT]]T\ePaTcPVT[bTPUZ[PacPUVa¬]bTST
bcX[[X]VTaWe^aP]bePa^VUd]ZcX^]TaTacX[_Pb
bTcST]bcdSTaT]STbZ^\_TcT]RTa^VWe^a
PaQTYSbcXST]TaÌTZbXQT[XU^aW^[ScX[bcdSX
Ta]Tb^\VTa]TbZd[[TWPeTUabcT_aX^aXcTc8
ST]U^aQX]ST[bTP]QTUP[TaeXT]PaQTYSbdVT_z
\Pg $cX\TaX_TaX^STa]TdST]U^adSSP]]T[
bTbX]bcXcdcX^]Ta]TbUTaXTa
CaTTcWP[eczaTaT]_PbbT]ST[¬]VSTU^a
dSSP]]T[bT]\T]STaQaZXVVTb_z^\ST
bcdSTaT]STbZaPecX[dSSP]]T[bT]½WTad]STa
XZZT\X]SbcU^aeT]c]X]VTa]TcX[^\UP]VTcPU
dSSP]]T[bT]b_aPZbXbZ^Q[X]V½X]SUaXTb3Tc
bTaXZZTdScX[Pce¬aTcX[U¬[STceXbTaB3BÂ]hT
_aPZcXZd]STabVT[bT^VZP]WPeTQTchS]X]V
U^a^\T]bcdSTaT]STbVTaTcUd[ScXSbY^QeTS
bXST]PUbcdSXTcT[[TaTY

3TaTaZ^\\TcTc]hc]d\\TaPU¿DST]U^a
]d\\TaÀDU]3TcahVTa^eTaXQd]ZT]PU
cX]VSTabZP[[¬bTb½\TSbcaTVd]STabZP[
7e^aU^abZP[STc[¬bTb.5^aSXT\]Ta]TTa
aT[TeP]cT^VU^aUPccTa]TTaV^ST>VU^aSXYTV
VTa]Tb^\d]STaeXbTa^VZ^]bd[T]ceX[e¬aT
^_SPcTaTc\TSbT]TbcTeXST]
5zaYTVbz[¬bcTDU].0[SaXV7e^aU^aUzaYTV
bzP[SaXV[¬bcDU].5^aSXYTVXZZT^aZTa
7e^aU^a^aZTaYTVbzXZZTPc[¬bTQ[PSTc.9TV
\z]^ZTaZT]STPc\TSST]Z^[^bbP[T\¬]V
ST[¬bTbc^U\P]QaZ^\\TXVT]]T\Q[XeTa
STZ^acTaT^V\Tbc_zca¬]VT]STcTZbcTaU^a
TZbT\_T[[^ebc^U[¬bc>VaTbcT]·.
7e^acXcWPaYTV\Sc_aPZcXZTaTT[[TaP]SaT
UPVU^[ZSTaWPaaTUTaTaTccX[DU].0[SaXV
7e^acXcWPaYTVbTcDU]b^\ZX[STT[[Tab^\
aTUTaT]RTXaP__^acTa\e^\QTbZ¬UcXVT[bTb
^\azSTc.0[SaXV
6ad]S[¬VVT]STbh]TbYTVPcDU]TaT]V^S
XS|^VTcV^ScX]XcXPcXe\T]YTVUzab^\bPVc
XZZT[¬bcSTc>VSTcePaeT[\T]X]VT]\TS
STcWT[TATcU¬aSXVeXbbZP[STcbXVTbPcYTV
Zd]ZP]dScP[T\XV^\QTbZ¬UcXVT[bTb^\az
STc7e^aSP]bXcdPcX^]T]Ta_zP]SaTUPV^\az
STabZP[YTVXZZTVaT\XVZ[^V_z<T]STaU^a
ZP]\P]Y^V^ScWPeTbX]TP]T[bTa
7eXbXZZTYTVTaWT[cVP[cPU\PaRWTaTc\T]Ta
YTVPc\P]QacPVTDU]Âb_a^Ë[^_cX[P[e^a[XV
^eTaeTYT[bT7ePSbZP[STcTVT]c[XVQadVTbcX[.
=zaSTcdSbT]STbcX[P[[Tb^RXP[azSVXeTaTTa
\T]X]VT]eT[PcSTc^VbzbZP[WT]eT]STbXVcX[
P[[TT[[TaXWeTacUP[ST]_¬]QXSPUb^RXP[azS
VXeTaT6aSTcSTc.7eXbXZZTWePSVaeXbz
eTSSTc.
9T]b5X]ZT[bcTX]
:QT]WPe]=E

APb\db1P[b[Te]¬bcU^a\P]SBP\\T]b[dc]X]
VT]PU3P]bZTB^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST
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Hvem vælger hvem
til hvad i DS?
8U[VT3BÂ[^eTTaST]_^[XcXbZT[TST[bT_zeP[VWeTacP]STczaX[XVTza=TST]U^aZP]SdbTWeT\STae¬[
VTaWeT\cX[WePSXU^aQX]ST[bT\TSdaPUbcT\]X]VbeP[V^VaTVX^]P[TVT]TaP[U^abP\[X]VTa7TacX[Z^\\Ta
ST_^[XcXbZT_^bcTaWe^acX[bcdSTaT]STbT]X^aTa^V[TSTaTdS_TVTa\TS[T\\TacX[UPbcT_[PSbTa3XbbT
_^bcTaTaXZZT]¬e]c]TST]U^a)
5^a\P]S^V]¬bcU^a\P]S)

CaTaTVX^]bU^a\¬]S)

BheeaXVTW^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\\Ta)

7eT\ZP]ZP]SXSTaT.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
7eT\ZP]bcT\\T.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
bT]X^a\TS[T\\Ta^VbcdST]cTa\TS[T\\Ta
7e^aSP]e¬[VTb.ETSdaPUbcT\]X]V7eXbSd
TabcT\\TQTaTccXVTc\^ScPVTaSdTcQaTe^\
STc!#bT_cT\QTa
7e^aSP]ZP]SXSTaTb.0ZcXeT\TS[T\\TaZP]
ZP]SXSTaTcX[_^bcTa]T

7eT\ZP]ZP]SXSTaT.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
XaTVX^]T]
7eT\ZP]bcT\\T.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
bT]X^a\TS[T\\Ta^VbcdST]cTa\TS[T\\TaX
aTVX^]T]
7e^aSP]e¬[VTb.ETSdaPUbcT\]X]V7eXbSd
TabcT\\TQTaTccXVTc\^ScPVTaSdTcQaTe!#
bT_cT\QTa
7e^aSP]ZP]SXSTaTb.0ZcXeT\TS[T\\TaZP]
ZP]SXSTaTcX[_^bcTa]T

7eT\ZP]ZP]SXSTaT.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
7eT\ZP]bcT\\T.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta^V
bT]X^a\TS[T\\Ta
7e^aSP]e¬[VTb.ETSdaPUbcT\]X]V7eXbSd
TabcT\\TQTaTccXVTc\^ScPVTaSdTcQaTe^\
STc!#bT_cT\QTa
7e^aSP]ZP]SXSTaTb.0ZcXeT\TS[T\\TaZP]
ZP]SXSTaTcX[_^bcTa]T

]bZTaSdPcZP]SXSTaTbZP[SddSUh[STU^a
\d[PaT]_zfffb^RXP[aSVSZWQeP[V3dZP]
^VbzX]SbT]STTc^_bcX[[X]VbVad]S[PV_z\Pg
"bXSTXB^RXP[azSVXeTaT]bePaT]STcX[ $
P]b[PVcX[)3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb
W^eTSQTbchaT[bTC^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb
%( ":QT]WPe]:T[[Ta_zT_^bccX[
PP\/b^RXP[aSVSZbT]Tbc bT_cT\QTa

]bZTaSdPcZP]SXSTaTbZP[SddSUh[STU^a
\d[PaT]_zffb^RXP[aSVSZWQeP[V3dZP]
^VbzX]SbT]STTc^_bcX[[X]VbVad]S[PV_z\Pg
"bXSTXB^RXP[azSVXeTaT]bePaT]STcX[ $
P]b[PVcX[)3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb
W^eTSQTbchaT[bTC^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb
%( ":QT]WPe]:T[[Ta_zT_^bccX[
PP\/b^RXP[aSVSZbT]Tbc bT_cT\QTa

<X]SbccXaTVX^]bQTbchaT[bTb\TS[T\\Ta
XWeTaPUSTcaTaTVX^]Ta)

&(\TS[T\\TaPUaT_a¬bT]cP]cbZPQTc
U^aST[c_zSTcaTaTVX^]Ta)

7eT\ZP]ZP]SXSTaT.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
XaTVX^]T]
7eT\ZP]bcT\\T.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta^V
bT]X^a\TS[T\\TaXaTVX^]T]
7e^aSP]e¬[VTb.?zSTcaTaTVX^]P[TVT]T
aP[U^abP\[X]VTa"^V#^Zc^QTa;¬b\TaT_z
fffb^RXP[aSVSZaTVX^]Ta
7e^aSP]ZP]SXSTaTb.3TaeX[e¬aT^_bcX[[X]Vb
_a^RTSdaTa_zSTcaTaTVX^]bVT]TaP[U^abP\
[X]VTa5[TaT^_[hb]X]VTaW^bSX]aTVX^]
BTfffb^RXP[aSVSZaTVX^]Ta

7eT\ZP]ZP]SXSTaT.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
XaTVX^]T]
7eT\ZP]bcT\\T.0[[TPZcXeT\TS[T\\TaX
aTVX^]T]
7e^aSP]e¬[VTb.?zSTcaTaTVX^]P[TVT]T
aP[U^abP\[X]VTa"^V#^Zc^QTa;¬b\TaT_z
fffb^RXP[aSVSZaTVX^]Ta
7e^aSP]ZP]SXSTaTb.3TaeX[e¬aT^_bcX[[X]Vb
_a^RTSdaTa_zSTcaTaTVX^]bVT]TaP[U^abP\
[X]VTa5[TaT^_[hb]X]VTaW^bSX]aTVX^]
BTfffb^RXP[aSVSZaTVX^]Ta
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]bZTaSdPcZP]SXSTaTbZP[SddSUh[STU^a
\d[PaT]_zfffb^RXP[aSVSZWQeP[V3dZP]
^VbzX]SbT]STTc^_bcX[[X]VbVad]S[PV_z\Pg
"bXSTXB^RXP[azSVXeTaT]bePaT]STcX[ $
P]b[PVcX[)3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb
W^eTSQTbchaT[bTC^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb
%( ":QT]WPe]:T[[Ta_zT_^bccX[
PP\/b^RXP[aSVSZbT]Tbc bT_cT\QTa

8]cTa]ZaXcXbZaTeXb^a)
7eT\ZP]ZP]SXSTaT.0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta
7eT\ZP]bcT\\T.AT_a¬bT]cP]cbZPQTc
7e^aSP]e¬[VTb.?zaT_a¬bT]cP]cbZPQb
\STcX]^eT\QTa!'
7e^aSP]ZP]SXSTaTb.?zaT_a¬bT]cP]cbZPQb
\STcX]^eT\QTa!'

4ZbcTa]cTZ]XbZaTeXb^a)
7eT\ZP]ZP]SXSTaT.BcPcbPdc^aXbTaTST
aTeXbX^]bËa\PTa
7eT\ZP]bcT\\T.AT_a¬bT]cP]cbZPQTc
7e^aSP]e¬[VTb.?zaT_a¬bT]cP]cbZPQb
\STcX]^eT\QTa!'
7e^aSP]ZP]SXSTaTb.?zaT_a¬bT]cP]cbZPQb
\STcX]^eT\QTa!'

Indkaldelse til generalforsamling i DS’ regioner
3TaX]SZP[STbWTa\TScX[
VT]TaP[U^abP\[X]VX3BÂaTVX^]Ta)
ATVX^]=^aSUaTSPVST]"^Zc^QTa!'
_z6^[U7^cT[AP]STabeTY!EXQ^aV3TaTa
X]SbZaXe]X]VUaPZ[ $^VVT]TaP[U^abP\[X]VT]
QTVh]STaZ[ %=XT[b<P[\a^bW^[STaU^aT
SaPV^VeXb[dccTaPU\TSb_Xb]X]VCX[\T[SX]V
bT]Tbc!#bT_cT\QTa_z\PX[Sb]^aS/
b^RXP[aSVSZT[[TacT[TU^]'&"( (%

0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta^VbT]X^a\TS[T\\Ta
WPabcT\\TaTceTSVT]TaP[U^abP\[X]VTa]T
BT]X^a\TS[T\\Ta^VbcdSTaT]STWPaS^VXZZT
bcT\\TaTccX[eP[VPUaT_a¬bT]cP]cTa

1TbchaT[bTa]TbU^ab[PVcX[SPVb^aST]Ta)

 3aUcT[bTPUW^eTSQTbchaT[bT]bQTaTc]X]V
! 6^SZT]ST[bTPUQTbchaT[bT]bQTaTc]X]V
" 5aT\[¬VVT[bTPUaTVX^]T]baTV]bZPQ
U^aSTU^adSVzT]STc^aTV]bZPQbzacX[
ATVX^]BhSUaTSPVST]"^Zc^QTa!'
V^SZT]ST[bT
7^cT[BRP]SXR:^ZW^[\!:^[SX]V[XVTeTS
# 5aT\[¬VVT[bTPUaTVX^]T]bbcPcdbaTV]
\^c^aeTYbPUZabT[%"1aP\Sad_SP\3TaTa
bZPQ_a"Yd]XcX[^aXT]cTaX]V
X]SbZaXe]X]V^VZPUUTUaP $^VVT]TaP[U^a
$ 6^SZT]ST[bTPUQTbchaT[bT]bPZcXeXcTcb
bP\[X]VT]QTVh]STaZ[ %3T]U^aeT]cTbPc
_[P]
b[dccTZ[RP!!CX[\T[SX]VbT]Tbc!#bT_cT\ % 1TWP]S[X]VPUeaXVTdSbT]ScTU^ab[PV
QTa_z\PX[SbbhS/b^RXP[aSVSZT[[Ta
& ETScPVT[bTPUaTVX^]T]bQdSVTcU^aST
cT[TU^]'&#& "
Z^\\T]STc^aTV]bZPQbzaYU"%
' 3aUcT[bTPUW^eTSQTbchaT[bT]bU^ab[PV
ATVX^]bc[aSPVST]#^Zc^QTa!'Z[ "
( EP[VPUeaXVTQTbchaT[bTb\TS[T\\Ta^V
_z7^cT[BRP]SXRB]SaTAX]VeTY""A^b
\X]Sbcc^bd__[TP]cTa
ZX[ST3TaTaX]SbZaXe]X]VUaPZ[ !"4UcTa
EP[VPU\TS[T\\TacX[aT_a¬bT]cP]cbZP
VT]TaP[U^abP\[X]VT]U[VTaT]_P]T[STQPc
QTcbP\cbd__[TP]cTa
^eTaT\]Tc¿[XVT[]À0aaP]VT\T]cTcPUb[dccTb
4eT]cdT[c
\TS\XSSPVCX[\T[SX]VbT]Tbc!#bT_cT\QTa BT]¬a\TaT^_[hb]X]VTa^\STT]ZT[cTVT]T
_zSb^Tbc/b^RXP[aSVSZT[[Ta
aP[U^abP\[X]VTa_zaTVX^]Ta]TbbXSTa_z
cT[TU^]"""'%!!!
fffb^RXP[aSVSZ

EX[Sde¬aT
aTVX^]bQTbchaT[bTb\TS[T\.
6T]TaP[U^abP\[X]VTa]TXaTVX^]=^aS
BhS^VbcbZP[ST]"^V#^Zc^QTa
e¬[VT\X]Sbc ^aSX]¬aTQTbchaT[
bTb\TS[T\\TacX[WeTaPUSTcaTQT
bchaT[bTa7TacX[Z^\\TaU^a\P]ST]
STae¬[VTbeTSdaPUbcT\]X]V^Vc^
bcdSTaT]STdS_TVTcPUSTbcdSTaT]
STb^aVP]XbPcX^]Ta

EX[SdeXST\TaT^\PaQTYSTcX
aTVX^]bQTbchaT[bT]bzZ^]cPZc
aTVX^]bU^a\P]S
BaT]0]STabT]=^aS
c[U'&"( ($
\PX[)bY/b^RXP[aSVSZ
0]]T9aVT]bT]BhS
c[U'&#& "
\PX[)P]Y/b^RXP[aSVSZT[[Ta
<PXQaXc1Ta[Pdbc
c[U"""'%!!
\PX[)\QQ/b^RXP[aSVSZ

Forslag og tidsfrister til repræsentantskabsmøde 2008
3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb^aSX]¬aTaT_a¬bT]cP]cbZPQb\ST!'PUW^[STbXSPVT]T
! !!]^eT\QTa!'_zEX]VbcTSRT]caTc1aTSbcT]ETY[T
;^e¬]SaX]VTa

?zaT_a¬bT]cP]cbZPQb\STc

0[[TPZcXeT\TS[T\\Ta^VbT]X^a\TS[T\\Ta
ZP]bcX[[TU^ab[PVcX[¬]SaX]VTaX3BÂ[^eT
;^e¬]SaX]VbU^ab[PVbZP[e¬aTW^eTSQT
bchaT[bT]XW¬]STbT]Tbc $PdVdbc!'
5^ab[PVcX[[^e¬]SaX]VTaeX[Q[XeT^UUT]c[XV
VY^acXB^RXP[azSVXeTaT]]a $!'3TaZP]
bcX[[Tb¬]SaX]VbU^ab[PVcX[aTccXSXVcX]SbT]ScT
[^e¬]SaX]VbU^ab[PV

D]STaaT_a¬bT]cP]cbZPQb\STcZP]STaXZZTbcX[[Tb]hTU^ab[PV\T]
STaZP]bcX[[Tb¬]SaX]VbU^ab[PVcX[STdSbT]ScTU^ab[PV]SaX]VbU^a
b[PVbZP[U^aPcZd]]TQTWP]S[TbT]cT]e¬aTPUaT]aTSPZcX^]T[Pac^V
T[[TaW^[STbXVX]ST]U^aSTcX]SW^[SSTX]cT]cX^]Tab^\TaXSTc^_aX]
ST[XVTU^ab[PV3TccTbZP[bXZaTPcaT_a¬bT]cP]cTa]TWPa\d[XVWTSU^a
Pce¬aTU^aQTaTScT_zSTcX]SW^[SSTaQTWP]S[Tb_zaT_a¬bT]cP]c
bZPQb\STc
DP]bTc^eT]bczT]STeX[STae¬aT\d[XVWTSU^aPcbcX[[T¬]SaX]VbU^a
b[PVcX[STcdSbT]ScTQdSVTcU^ab[PV_zaT_a¬bT]cP]cbZPQb\STc

5^ab[PV
]bZTbTcT\]T^_cPVTc_zSPVb^aST]T]U^a
Tc^aSX]¬acaT_a¬bT]cP]cbZPQb\ST\z
bZaXUc[XV^V\^cXeTaTcP]\^S]X]VbT]STbcX[
W^eTSQTbchaT[bT]bT]TbcUT\dVTaUaaT_a¬
bT]cP]cbZPQb\STc
CXSbUaXbc &^Zc^QTa!'
5aXbcT]V¬[STaXZZTU^ab[PVcX[dScP[T[bTa
STa^VbzZP]UaT\b¬ccTb_zaT_a¬bT]cP]c
bZPQb\STc
5^ab[PVcX[SPVb^aST]U^aTc^aSX]¬acaT
_a¬bT]cP]cbZPQb\STZP]bcX[[TbPUPZcXeT
\TS[T\\TabcdST]cTa\TS[T\\Ta^VbT]X^a
\TS[T\\Ta

1adVbTZaTcPaXPcTc)
4aSTa]^VTcSdTaXceXe[^\XU^aQX]ST[bT\TSST]]T]^cXcb
bzZ^]cPZc0PbT<PSbT]bTZaTcPaXPcTcc[U"""'% #"T[[Ta
T\PX[PP\/b^RXP[aSVSZ
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ATSXVTaTcPU1XaVXc1PaU^TSQQ/b^RXP[aSVSZ

KONFERENCE

LEDERSEKTIONEN
;TSTabTZcX^]T]X]eXcTaTacX[Z^]UTaT]RT^V
VT]TaP[U^abP\[X]VUaPc^abSPVST]!^Zc^
QTaZ[ !cX[UaTSPVST]"^Zc^QTa!'Z[
"_z7TbbT[Tc_z5h]
CT\PTcU^aZ^]UTaT]RT]eX[e¬aT[TSTaT]b
TVTc_bhZXbZTPaQTYSb\X[Y0[cU^abY¬[ST]c
TaSTa^\b^aV^VU^Zdb_z[TSTaT]bV^ST
PaQTYSb[Xe^VeXeX[_zbT\X]PaTcVTa]T
\TSeXaZTcX[T]_a^RTbWe^a[TSTa]TVXeTa
WX]P]ST]b_PaaX]V^VP]TaZT]ST[bT_zSTaTb
[TSTaa^[[T^VSTdSU^aSaX]VTaeXWeTaXb¬a

TEMADAG OG GENERALFORSAMLING

STOFMISBRUGSFAGGRUPPEN
Bc^U\XbQadVbUPVVad__T]W^[STacT\PSPV^V
VT]TaP[U^abP\[X]Vc^abSPVST]!^Zc^QTa
!'=¬a\TaT^\cXS^VbcTSU[VTa
?a^VaP\\TcU^acT\PSPVT]cPVTadSVP]Vb
_d]ZcXPceXTaT]ca^UPbcbZPaTPU\TS[T\
\Ta\T]PceXbP\cXSXVWPaUzTcT]\PbbT]hT
\TS[T\\TaXUPVVad__T]3TaeX[STaU^ae¬aT
[XScU^aP[[T
7dbZPc\T[STSXVcX[UPVVad__T]b\PX[[XbcT
½STcVaSd_zUPVVad__T]bWYT\\TbXST_z
fffb^RXP[aSVSZUPVVad__Ta
FYRAFTENSMØDE

N E T VÆ R K PÅ
I N T E G R AT I O N S O M R Å D E T
E^aTb]Tce¬aZU^ab^RXP[azSVXeTaTSTa
PaQTYSTa_zX]cTVaPcX^]b^\azSTcXW^eTS
bcPSb^\azSTcTa]deTSPce¬aTV^ScXVP]V
EXWPa_[P][PVcTUcTazaTcb\STa^VWzQTaPc

bcza^eTaU^a>aVP]XbPcX^]b_bhZ^[^V;XbTccT
9Tb_TabT]eX[e¬aTc^eW^[STa^Vd]STaeXbTa
3TaeX[bT[eU[VT[XVQ[XeTbTaeTaTcT]V^S\XS
SPV[XVTb^\eXcX[ST]d]STaW^[ST]STST[WPa
Tc_Pa^eTaaPbZT[bTa
3dZP][¬bT\TaT_zfffb^RXP[aSVSZ
[TSTabTZcX^]T]
3TcZ^bcTa !ZaPcST[cPVTXZ^]UTaT]RT]
CX[\T[SX]VcX[Bb0\\T]c^a__zbP/b^RXP[
aSVSZbT]TbcST] 'bT_cT\QTa

8P[[TaTST]deX[b¬ccTZahSbXZP[T]STaT]dS
U^a!%PdVdbc^V!$]^eT\QTa3TcTaQTVVT
cXabSPVT^VQTVVTSPVT\STbeXZ[ % $cX[
&#$XC^[SQ^SVPST (0B_aVb\z[ZP]aTc
cTbcX[<TccT_z\TccTQ[PdT]UT[Sc/SaRSZ
NETVÆRKSMØDE

S E LV S TÆ N D I G E S O C I A L RÅDGIVERE I JYLLAND
BTZcX^]T]U^abT[ebc¬]SXVTb^RXP[azSVXeTaT
X]eXcTaTacX[]Tce¬aZb\ST!PdVdbcZ[ $
'X3BÂ[^ZP[Ta_zBaT]5aXRWbETY#!7 cW
oQhWY
?z]Tce¬aZb\STceX[STae¬aT\d[XVWTS
U^aPcSaUcTST]\^\b^V[]bd\bWz]SQ^V
b^\aTeXbX^]bËa\PTc3T[^XccTWPadSPaQTYSTc
U^a^b3TadS^eTaeX[STae¬aT[TY[XVWTScX[Pc
Z^\\T\TSXS|Ta^VU^ab[PVcX[QTbchaT[bT]
^VcX[Pc]Tce¬aZT
CX[\T[SX]VbT]Tbc "PdVdbccX[UPV[XVZ^]
bd[T]c2WPa[^ccT7^[\TabWY_z
\PX[RW/b^RXP[aSVSZ

E T S T O R T TA K
½U^aST]^eTae¬[ST]ST^_\¬aZb^\WTSXU^aQX]ST[bT\TS7T]]X]VbbhVS^\^VQXb¬c
cT[bT7P]^VaTbcT]PUUP\X[XT]WPaUzTcbz\P]VTWX[b]Ta\PX[bZ^acQaTeTVPeTa^V
Q[^\bcTaPcSTcSTbe¬aaTTaWT[cd^eTabZdT[XVcU^a^bPccPZZTYTaP[[TbP\\T]SXaTZcT^V
_Tab^][XVc
CPZcX[QzSTT]ZT[c_Tab^]TaZ[dQQTaPaQTYSb_[PSbTaUPVVad__TaaTVX^]TaP]bPccT
[TSTabTZcX^]T]^V_^[XcXZTaT
CPZcX[1YPa]TCaXTa^VATehVad__T]U^acP[TbP]VT^V\dbXZeTSQXb¬ccT[bT]^VcX[P[[T
UP]TQ¬aTa]T
CPZcX[;Xb?TSTabT]<PSb1X[bcad_^V1TcX]P?^bcU^a\X]ST^aST]T
>Vbzbc^acPZcX[3BU^aSTcË]T\X]STPaaP]VT\T]ccPZcX[ST[cPVTaTcP[TaT^VcX[ST
P]bPccTSTaQXSa^VcX[PaaP]VT\T]cTc
0[YTaTb^_\¬aZb^\WTS^VQXSaPVWPae¬aTcPU\TVTcbc^aQTchS]X]VU^aQzST7T]]X]V
Qa]T]T^V\XVbT[e9TVWzQTaPceXbTbX3B^VP]SaTbcTSTaUaT\^eTa
3TQTSbcTWX[b]TaUaPBdbP]]T
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NETVÆRKSMØDE

S E LV S TÆ N D I G E
SOCIALRÅDGIVERE
BTZcX^]T]U^abT[ebc¬]SXVTb^RXP[azSVXeTaT
X]eXcTaTacX[]Tce¬aZb\ST %bT_cT\QTa
Z[ &!X3BÂ[^ZP[TaC^[SQ^SVPST (1
:QT]WPe]:
?z]Tce¬aZb\STceX[STae¬aT\d[XVWTS
U^aPcSaUcTST]\^\b^V[]bd\bWz]SQ^V
b^\aTeXbX^]bËa\PTc3T[^XccTWPadSPaQTYSTc
U^a^b3TadS^eTaeX[STae¬aT[TY[XVWTScX[Pc
Z^\\T\TSXS|Ta^VU^ab[PVcX[aT_a¬bT]cP]
cTaU^aQTbchaT[bT]^VcX[Pc]Tce¬aZT
?z^_U^aSaX]VeX[eXW^[ST]Tce¬aZb\STX]^
eT\QTa^\_T]bX^]bU^aW^[SU^abT[ebc¬]SXVT
CX[\T[SX]VbT]Tbc bT_cT\QTacX[UPV[XV
Z^]bd[T]c2WPa[^ccT7^[\TabWY_z\PX[
RW/b^RXP[aSVSZ
SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER

KOM I GANG
MED STRE SSPOLITIK
½bcPacWY¬[_U^abXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cTa
_a¬bT]cPcX^]PU>:'PUcP[T]^\caXebT[^V
bd]SWTS
TaUPaX]VbdSeTZb[X]V^\PaQTYSTc\TSaTc
]X]Vb[X]YTaU^abcaTbb
bXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cT]bPaQTYSbaTSbZP
QTacX[PcZ^\\TXVP]V
Wz]ScTaX]VPUbhVTUaPe¬a^VcX[QPVTeT]ST]
cX[PaQTYSTc
ATVX^]BhS)#bT_cT\QTaZ[  $"
_zDSSP]]T[bTb2T]caTc5aTSTaXRXP
<^bTVzaSbeTY!5aTSTaXRXPCX[\T[SX]V_z
SbbhS/b^RXP[aSVSZbT]Tbc!PdVdbc
ATVX^]bc) bT_cT\QTaZ[  $"
_zaTVX^]bZ^]c^aTc0[VPST#"A^bZX[ST
CX[\T[SX]V_z\VW/b^RXP[aSVSZbT]Tbc
bT_cT\QTa
BT_a^VaP\\Tc_zaTVX^]Ta]TbWYT\\TbXST
_zfffb^RXP[aSVSZaTVX^]Ta
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DEN GYLDNE
SOCIALRÅDGIVER 2008
3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VbW^eTSQTbch
aT[bTX]SZP[STaWTa\TSU^ab[PVcX[WeT\STa
bZP[cX[ST[Tb¿3T]6h[S]TB^RXP[azSVXeTa!'À
eTSaT_a¬bT]cP]cbZPQb\STcX]^eT\QTa
?aXbT]STaTaT]eP]SaT_^ZP[Q[TeX]SbcXUcTc
X ((#^VST]cX[ST[Tb¿^aVP]XbPcX^]Ta_a^YTZ
cTaT]ZT[c_Tab^]TaT[[TaWeT\b^\WT[bcSTa
WPacPVTc]hTX]XcXPcXeTacX[ZaTPcXedSeXZ[X]V^V
ST\^ZaPcXbTaX]VdSXSTcb^RXP[_^[XcXbZTÀ
8!!VXZ_aXbT]cX[BP]]TAdQX]ZTU^a
Q[P]ScP]STcdSeXZ[X]VPUcX[QdScX[\XbQadVTaT
^VWYT\[bT_zVPST_[P]8!#VXZ_aXbT]
cX[<TccT1[PdT]UT[ScSTaTaU^a\P]SU^a
8]cTVaPcX^]bUPVVad__T]d]STa3P]bZB^RXP[
azSVXeTaU^aT]X]VU^aWT]STb\TVTcPZcXeT
ST[cPVT[bTXST]^UUT]c[XVTSTQPc^\]TS
bZ¬aX]VTa]TXZ^]cP]cWY¬[_T]cX[ÌhVc]X]VT
^VX]SeP]SaTaT>VX!%VXZST]cX[BdbP]]T
;h]VbU^aQ[P]ScP]STcWT]STbPaQTYST\TS
dSbT]ST[bT]ATc^V?[XVcX? 
>_[hb]X]VTa^\¿3T]6h[S]TB^RXP[azSVXeTaÀ
UzbW^bb^RXP[_^[XcXbZZ^^aSX]Pc^a7T]aXZ
4VT[d]S=XT[bT]WT]/b^RXP[aSVSZ
5^ab[PVcX[¿3T]6h[S]TB^RXP[azSVXeTaÀbZP[
e¬aT3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VC^[SQ^S
VPST (0?^bcQ^Zb%( ":QT]WPe]:X
W¬]STbT]Tbc $bT_cT\QTa

J U B I L Æ U M S L E G AT
3P3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VUh[ScT%
zaQTb[dccTSTW^eTSQTbchaT[bT]Pc^_aTccT
TcYdQX[¬d\b[TVPcWeXbU^a\z[Ta¿Pcd]STa
bcccTb^RXP[azSVXeTaTSTaVT]]T\_a^YTZcTa
T[[TaU^abZ]X]Vb\¬bbXVTX]XcXPcXeTadSeXZ[Ta
b^RXP[azSVXeTaUPVTcÀ
8U^aQX]ST[bT\TSaT_a¬bT]cP]cbZPQb\STc
X]^eT\QTa!'dSST[Tb[TVPcTc_z 
Za^]Ta^VeXX]SZP[STaWTa\TSP]bV]X]VTa
UaPU^aT]X]VT]b\TS[T\\TaSTaWPacPVTc
T[[Ta]bZTaPccPVTX]XcXPcXeTaSTa[XVVTaX]ST]
U^a[TVPcTcbU^a\z[
>_[hb]X]VTa^\9dQX[¬d\b[TVPcTcW^b
b^RXP[_^[XcXbZZ^^aSX]Pc^a7T]aXZ4VT[d]S
=XT[bT]WT]/b^RXP[aSVSZ
0]bV]X]VTacX[9dQX[¬d\b[TVPcTcbZP[e¬aT
3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VC^[SQ^SVPST
(0?^bcQ^Zb%( ":QT]WPe]:XW¬]ST
bT]Tbc $bT_cT\QTa

:dabTa^V

Z^]UTaT]RTa
BTZP[T]STaT]\TS^_[hb]X]VTa^\ZdabTa
Z^]UTaT]RTa^VU^aTSaPVSTaTaaT[TeP]cT
U^ab^RXP[azSVXeTaT_zB^RXP[azSVXeTaT]b
WYT\\TbXST_zfffb^RXP[aSVSZ

DS-Kalender
;¬b\TaT^\PaaP]VT\T]cTa]T_z
fffb^RXP[aSVSZZP[T]STa
$0D6DBC
;^e¬]SaX]VbU^ab[PV
BXSbcTUaXbcU^aU^ab[PVcX[¬]SaX]VTaX3BÂ[^eTeTS
AT_a¬bT]cP]cbZPQb\STc!'
!0D6DBCo1H79
BT[ebc¬]SXVT
=Tce¬aZb\ST\TSQ[PSaUcT[bTPU\^\b^V
[]bd\bWz]SQ^V
! 0D6DBC=>A374A=8=6
8\_[T\T]cTaX]VPUU^aP]SaX]VTa
:d]bcT]PcX\_[T\T]cTaTU^aP]SaX]VTa\TSbdRRTb
UhaPUcT]b\ST\TS0]]T\TccT3XV\P]]
!%0D6DBC:14=70E=
8]cTVaPcX^]b^\azSTc
=Tce¬aZ_zX]cTVaPcX^]b^\azSTc\STbZ[ % $
XC^[SQ^SVPST (0
!'0D6DBCE8=6BC43
1a]T^Vd]VS^\b_bhZXPcaX
5PVVad__T]W^[STabT\X]Pa^VVT]TaP[U^abP\[X]V

Dansk
Socialrådgiverforening

Nordsjælland

Nordsjælland

M E DL E M S M Ø D E OM YTRI NGSF RI H E D
Ovenstående fagforeninger inviterer medlemmerne
til medlemsmøde med kommitteret ved Ombudsmandens Kontor Jon Andersen. Kom og hør hvordan din
ret og pligt til at deltage i den offentlige debat er.
Der er meget vide rammer for dine rettigheder.
Vi afholder en temaeftermiddag. Du skal tilmelde dig
med angivelse af navn og organisation. Temadagen er
i øvrigt gratis.
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Gå efter millionerne
"''\X[[X^]TaBz\P]VT_T]VTUzaZ^\\d]Ta
]TcX[TZbcaPZ^\_TcT]RTdSeXZ[X]VXX]STe¬
aT]ST^eTaT]bZ^\bc_TaX^ST3T\P]VTaPaT
_T]VTZ^\\TaUaPbXSbcTzabcaT_PacbPUcP[T
ATVX^]Ta]TUza '\X[[X^]Ta
3TcTaeXVcXVcPcd]STabcaTVTPcSXbbT\P]VT
\X[[X^]TaTacX[Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]VSTa
[XVVTadS^eTaWePSZ^\\d]Ta^VaTVX^]TaX
eaXVceX[QadVT
8STcWT[TcPVTcWPacaT_PacbPUcP[T]U^Zdb
_zTUcTa^VeXSTaTdSSP]]T[bTBzSTcTa]d
eXWPaT]Vh[ST]RWP]RTU^aPcUzbPcVP]V
Xb^RXP[azSVXeTa]TbZ^\_TcT]RTdSeXZ[X]V
EXTab¬abZX[c]¬e]cXcaT_PacbPUcP[T]^V
ST]T]ZT[cTb^RXP[azSVXeTaWPaaTccT]cX[T]
\TSPaQTYSTadSeXZ[X]VbbP\cP[TWe^aSTabZP[
^_bcX[[Tb\z[U^aZ^\_TcT]RTdSeXZ[X]VT]
BzSTcTa]dcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTa]TbZP[
ahZZTbP\\T]\TSSTeaXVTUPV[XVT^aVP]X
bPcX^]Ta^VUz[PeTc[^ZP[TPUcP[Ta^\QadVPU

ST"''\X[[X^]TaZa3TcTa]deXWPaRWP]RT]
U^aPcUzSPVb^aST]bbPc3P]bZB^RXP[azSVXeTa
U^aT]X]Vb\z[^\PcTUcTa^VeXSTaTdSSP]
]T[bTbZP[U^aTVz_zSX_[^\]XeTPd;hZZTbSTc
WPaeXe¬aTc\TScX[PcaTP[XbTaTÀ_a^UTbbX^]b
bcaPcTVXT]bÀ\z[ )B^RXP[azSVXeTa]TST[cPVTa
STaWe^aeX[ZzaT]TU^a_a^UTbbX^]T]SaUcTb
^VQTb[dccTb

3TaU^aTaQdSVTc!(T]B:0;^_VPeTU^a
P[[TcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTaEXbZP[PaQTYST
U^aPcSTaTacX[bca¬ZZT[XVT_T]VTQzSTcX[
TUcTa^VeXSTaTdSSP]]T[bT^VcX[STcb^RXP[T
^\azST
BZP[eX[hZZTb\TSË]VTaPUcahZ_zQdSVTc
!(Za¬eTaSTcbP\PaQTYSTUabc^VUaT\
\Tbc\TS7:^Vb^RXP[_¬SPV^VTa]T

5zaZ^\\d]Ta]TazS.

EXQ^aV^V=XT[b<P[\a^b

B_aVb\z[TcTaP[cP]STcT]aTc^aXbZ<TS
Z^]^\XPUcP[T]\T[[T\aTVTaX]VT]^V:;
U^a!(^VSTb_PaTad]STaSTaTaXVP]VX
Z^\\d]Ta]TbzeX[Z^\\d]Ta]TbcebdVT
P[[TZ^]cXU^aPcUzT]STa]TcX[Pc]zbP\\T]
3TaU^aTaST"''\X[[X^]Ta\TVTceT[Z^\]TX
STb[d]Z]TZ^\\d]TZPbbTa^VSTaTaT]aTT[
aXbXZ^U^aPcZ^\\d]Ta]TeX[PUb¬ccTU¬aaT
\XS[TaXQdSVTc!(cX[TUcTa^VeXSTaTdS
SP]]T[bTT]S]^a\P[c

7eXbSdZ^\\TacX[ATVX^]=^aSbVT]TaP[U^a
bP\[X]V"^Zc^QTaZP]SdQzSTbTEXQ^aV^V
WaTTcU^aTSaPVPU=XT[b<P[\a^b
EXQ^aV^V<P[\a^bTabT[eU[VT[XVQPaT
X]S_PZ]X]V^\Q[P]ScP]STceP[VPU]haTVX
^]bQTbchaT[bT^VeTScPVT[bTPUaTVX^]T]b
PZcXeXcTcTaUaT\^eTa
B¬cSTaU^aZahSbXZP[T]STaT]"^Zc^QTa^V
ST[cPVXATVX^]=^aSbVT]TaP[U^abP\[X]V

ATVX^]bc

ATVX^]bc
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Generalforsamling

3T_Tab^][XVT^Vb^RXP[TZ^\_TcT]RTaWPa^UcTT][XVTbzbc^aQT
chS]X]VU^ae^aTbPaQTYSb[Xeb^\e^aTUPV[XVTZeP[XËZPcX^]Ta;P]Vc
W^eTS_PacT]PUe^aTbPaQTYSTU^aTVzaXbcaaT^V\X]SaTVad__Tab^\
bcX[[TaZaPecX[e^aTbb^RXP[TX]cT[[XVT]b3TcZP]bh]TbQP]P[cPcWeXb
Sdb\X[TacX[eTaST]bzb\X[TaST]cX[SXV\T]]dZP]\P]\z[TPcSTc
VP\[T^aSb_a^VTabP]Sc
7ePSZPaPZcTaXbTaTaTVT]c[XVST]b^RXP[cX]cT[[XVT]cT\TSPaQTYSTa
Z^[[TVPT[[Ta[TSTa.7e^aSP]ZP]\P]PaQTYST\TSPcdSeXZ[TbX]b^
RXP[TX]cT[[XVT]b.3TcdSQhVVTb_zSPVT]
D]STaeXbTaT^V_a^RTbbchaTaT_zSPVT]TaBcTT];d]S7P]bT]^V
?TSTaET]VT1TVVTTaTaUPa]T_a^RTbZ^]bd[T]cTa\TS\P]VTzab
[TST[bTbTaUPaX]VTaUaPbzeT[^UUT]c[XVTb^\_aXePcTPaQTYSb_[PSbTa
3TcbZTa^]bSPVST]!#bT_cT\QTaZ['"cX[ %_zB[PVcTaXbZ^[T]
XA^bZX[ST
HSTa[XVTaTX]U^a\PcX^]^V_a^VaP\ZP]bTb_zfffb^RXP[aSVSZ
CX[\T[SX]VbT]TbcST] bT_cT\QTa_z\VW/b^RXP[aSVSZ

:QT]WPe]b:^\\d]P[TB^RXP[azSVXeTaTX]SZP[STacX[VT]TaP[U^abP\
[X]V^]bSPVST]!#bT_cT\QTaZ[ %SaT]zQ]Ta $"X1ahVVT]b
:d[cdaWdb8b[P]Sb1ahVVT '
4UcTaVT]TaP[U^abP\[X]VT]eX[\dbXZTaT]7T]aXZBcadQTU^ac¬[[TWX
bc^aXTabh]VT^Vb_X[[TU^a^bX]ST]eXVza^eTacX[\XSSPV^VWhVVT[XVc
bP\e¬a\TSZ^[[TVTaUaPWT[TQhT]
5^ab[PVcX[SPVb^aST]ZP]\PX[TbcX[5CAXB>59^P]=XT[bT]_z
30!%/b^UZZSZT[[TacX[5CAX1850]]T1TaXc=XT[bT]_z
?$(%/QXUZZSZ
3PVb^aST]dSbT]STb\TSX^bT_cT\QTa^VcX[\T[SX]VcX[b_Xb]X]VZP]
bZTcX[T]PU^eT]]¬e]cTbT]Tbc &bT_cT\QTa
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Landsbestyrelsen indkalder hermed til SDS'
ordinære årsmøde. Årsmødet afholdes den 12. november 2008 på VIA University College,
Jens. Chr. Skous Vej 2 i Århus.
Årsmødet udgøres af 77 stemmeberettigede
deltagere, hvoraf de 74 vælges på de lokale
generalforsamlinger i oktober måned. Alle
medlemmer er valgbare i deres lokalafdeling.
Den 3. september offentliggøres det, hvor
mange der skal vælges i hver afdeling.
Alle medlemmer kan i henhold til SDS'
vedtægter §19 stille forslag til behandling på
årsmødet. Forslag skal stilles senest fredag
den 17. oktober og sendes til SDS per brev
eller per mail til sds@sdsnet.dk.

Kort om årsmødet
Årsmødet lægger rammerne for SDS'
politiske, faglige og organisatoriske arbejde,
og skal bl.a. vedtage et arbejdsprogram for
det kommende år. På årsmødet skal desuden
vælges et forretningsudvalg på 3 personer,
der skal varetage den daglige ledelse af SDS.
Du kan finde dagsorden med forslag til
årsmødet på SDS' hjemmeside fra mandag
den 1. september. Her vil du også kunne finde
yderligere oplysninger om dine muligheder
for at deltage i årsmødet, og læse om det
meget andet, der skal ske på årsmødet.
Find os på www.sdsnet.dk og på Facebook.

Vil du gøre en forskel,
bliv socialrådgivervikar!
Hos Hartmanns får du muligheden for at gøre en
forskel for dig selv, dine kollegaer og dit fag
Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher dine ønsker,
kvaliﬁkationer og krav. Du får faglig sparring og en
personlig personalekonsulent tilknyttet. Vi afholder
netværks-caféer og kurser for nyuddannede. Du får
højere løn og pension fra første dag.
Velafgrænsede opgaver og faglig fordybelse
Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge
din faglighed til at fordybe dig i på forhånd veldeﬁnerede opgaver. Den første dag i dit vikariet tager vi
med ud på din arbejdsplads og afstemmer gensidige
forventninger. Vi er garant for, at du får en god
oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og
personligt.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet”
Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det
er altafgørende, at du kan agere selvstændigt på dine
opgaver fra dag ét samt holde et højt fagligt niveau.
Hartmanns er en holdningsvirksomhed!
Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns arbejder ud fra værdierne: gensidig
respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation.
Send din ansøgning og CV
til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystroem@hartmanns.dk eller personalekonsulent Connie
Sørensen på connie.sorensen@hartmanns.dk.

Hanne Nyström +45 41 21 13 20 - Connie Sørensen +45 21 41 13 85
Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl
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Temadag
Familien i behandling med særligt fokus på barnets udviklingsmuligheder. Hvordan hjælper vi børn med individuelle
behandlingsbehov i familiebehandling?

0 ]]^]RTa

Temadagen afholdes den 18. september 2008 på
Familiecenter Dyreby,
v/Mette Krag, der er videreuddannet specialist og supervisor i
psykoterapi og klinisk børnepsykologi

Program
9.30 - 10.00 Ankomst, kaffe og rundstykker
10.00 - 10.30 Velkomst, præsentation og sidste nyt fra
Dyreby v/forstander Rita Knudsen
10.30 - 12.00 Oplæg ved klinisk psykolog Mette Krag
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 15.00 Klinisk psykolog Mette Krag fortsat

DANSK INSTITUT FOR KROPSORIENTERET
PSYKOTERAPI (difkp)
Ønsker du efteruddannelse?
Eller psykoterapeutuddannelse?
Difkp tilbyder:
NYHED: Nordatlantisk 3 årig psykoterapeutuddannelse
Start februar 2009 på Færøerne. For Færøerne, Island og Grønland
1 og 4 årig psykoterapeutuddannelse
Start september 2008. Pris: Kr. 19.800. København og Grækenland
Grækenlandskursus i supervision, terapi m.v.
3.-10. oktober 2008. Pris: Kr. 2.600
For yderligere oplysninger og introduktion ring
tlf. 43 62 28 79 eller mail info@difkp.dk
Instituttet grundlagt 1988

www.difkp.dk

Se mere på www.dyreby.dk

grundlagt 1/4 1997

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

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere
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KOMPETENT ASSISTANCE
TIL SYDJYSKE KOMMUNER
Socialrådgiverarbejde inden for børn- og ungeområdet
udbydes på konsulentbasis:
¬

Sagsbehandling.

¬

Kontaktperson-funktion for unge
(§ 52, stk. 3. nr. 7).

¬

§ 54 - støtte.

¬

§ 50 - undersøgelser.

¬

Børnesamtaler.

¬

Evt. andet efter aftale.

For yderligere oplysninger/spørgsmål/aftale - kontakt:
Marianne Bodilsen
Tlf. 74698483 / 60930711
E-mail: mariannebodilsen@care-taking.dk
hjemmeside: www.care-taking.dk

Hjælp børn i nød!
Du kan købe UNICEF
kort året rundt.
Ring: 35 27 38 00
eller
besøg www.unicef.dk

- VEJEN TIL JOB FOR SYNSHANDICAPPEDE
Har din klient en faglig uddannelse?
Og et synshandicap?
Ønsker han at komme i arbejde eller skifte job?
Instituttet for Blinde og Svagsynede tilbyder nyt effektivt
kursusforløb for personer med en synsnedsættelse. DET GODE
MATCH afklarer deltagernes faglige, personlige og sociale
kompetencer og sætter dem i spil i en virksomhedspraktik og
personlige, coachende samtaler. DET GODE MATCH begynder
efter sommerferien 2008 og har løbende optag.
INFORMATIONSMØDER:
Instituttet for Syn & Teknologi, Aalborg, 27.08.08, kl. 14.00
Instituttet for Blinde og Svagsynede, 01.09.08, kl. 14.00
7LOPHOGLQJRJÁHUHLQIRUPDWLRQHUKRV
Janne Hansen, jh@ibos.dk, 39 45 23 26

Jubilæum
på Den sociale Højskole i Odense

FAGLIG & FESTLIG 
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DET GODE MATCH
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Fredag den 5. september 2008






dŝůŵĞůĚŝŶŐǀŝĂ
ǁǁǁ͘ĚƐŚͲũƵďŝůĂĞƵŵ͘ĚŬ

Den sociale Højskole i Odense

'PSFCZHHFMTFBGBOCSJOHFMTFS
'BNJMJFCFWBSFOEFJOETBUTJIKFNNFUIFMFEHOFU
*OTUJUVUGPS'BNJMJF6EWJLMJOHZEFSIKMQUJM
1SBLUJTLFPQHBWFSJGBNJMJFO
&UBCMFSJOHBGGBTUFSZUNFSPHSVUJOFS
'BNJMJFNFEMFNNFSNFEQTZLJTLFVEGPSESJOHFS
'BNJMJFNFEMFNNFSNFENJTCSVHTQSPCMFNFS
"UWBSFUBHFCSOTVEWJLMJOHQÌGPSTLFMMJHFBMEFSTUSJO
'PSMESFTVEGPSESJOHFSTPNQBS GPSMESFPHTBNBSCFKET
QBSUOFSFUJMEJWFSTFJOTUJUVUJPOFS
'BNJMJFO OÌSEFIBSCFIPWQÌGPSTLFMMJHFUJEFSJEHOFU

#FIBOEMJOHFO
5BHFSVEHBOHTQVOLUJTZTUFNJTLUFPSJPHNFUPEF IWPSEFO
WSETUUFOEFTBNUBMFFSDFOUSBMPHCZHHFSQÌSFMBUJPOFSOF
CSOPHGPSMESFJNFMMFN
#FTUÌSBGQTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTLQEBHPHJTLJOETBUTPH
GBNJMJFLVSTFS

NetværksCafe
Tema: Strukturreformen

Kom og vær med.
Mød dit netværk og få udviklet din fagligeviden,
i et lærerigt miljø, hvor du udveksler erfaringer,
giver og får sparring.

Dato

Den 03. september 2008

Tid og sted
Kl. 17:00 - 19:00
Herlev Ringvej 2C
2730 Herlev.

5WSGBHMJHUTBNBSCFKEFPHGBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFSYÌSMJHU
'PSMESFLVSTFS OFUWSLTTLBCFOEF
4VQFSWJTJPOUJMJOWPMWFSFEFGBHHSVQQFS
3JOHGPSHSBUJTPHVGPSQMJHUFOEFPQMHPHCSPDIVSFNBUFSJBMF
,MJOJTLQTZLPMPH+PIO'BMLFOCFSH 
5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJMEL
XXXPNWFOEUGBNJMJFQMFKFEL

Der bliver serveret sandwich og vand
Hanne Nyström markedschef
+45 70 20 03 83
+45 41 21 13 20
hanne.nystroem@hartmanns.dk
"
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1 års
FAMILIETERAPEUTISK
efterUDDANNELSE
Ved familie- og psykoterapeuterne Bodil Mikkelsen og Günther Hauptvogel MPF.
Nyt hold starter 21. oktober 08 med max. 12
deltagere.
Kurset henvender sig til alle som arbejder med
familier, børn og unge. Læs mere på
www.sitecenter.dk/margarethegaarden eller
www.hauptvogel.dk
Center for familie- og psykoterapi
Løjt Skolegade 24, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa
Telefon: 74 61 87 60 Mobil 30 66 50 17 - 18
E-mail: familien@post6.tele.dk
gunther@tdcadsl.dk
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/LYVOLQLHQV¡JHUYRNVQHLDOOH
6RPIULYLOOLJSn/LYVOLQLHQHUGX
DOGUHPHGO\VWRJRYHUVNXGWLODW
DQRQ\PWLNRQWDNWPHGVHOY
HQJDJHUHVLJVRPIULYLOOLJHPHG
PRUGVWUXHGHPHGPHQQHVNHUL
DUEHMGHUHSn/LYVOLQLHQ
NULVHVDPWPHGSnU¡UHQGHRJ

HIWHUODGWH±HQWHQLWHOHIRQHQ
QVNHUGXPHUHLQIRUPDWLRQRP
HOOHUJHQQHPQHWUnGJLYQLQJ
DUEHMGHWVRPIULYLOOLJVnNRQWDNW

RVSnWHOHIRQHOOHU
/LYVOLQLHQWLOE\GHUGLJ
OLYVOLQLHQ#OLYVOLQLHQGN


x (QVROLGJUXQGXGGDQQHOVHVRP
6nVHQGHUYLYRUHVLQIRUPDWLRQV
HQWHQWHOHIRQHOOHUQHWUnGJLYHU
PDWHULDOH¶)ULYLOOLJSn/LYVOLQLHQ¶
x 5HJHOP VVLJVXSHUYLVLRQ
WLOGLJ
x (IWHUXGGDQQHOVHRJWHPDDIWQHU

x $WEOLYHHQGHODIHWWHDPPHG
6HQGGLQDQV¡JQLQJWLO
HQJDJHUHGHIULYLOOLJH
/LYVOLQLHQLQGHQGHQ
x (WWY UIDJOLJWPLOM¡
VHSWHPEHU
x *RGWVRFLDOWRJIDJOLJWQHWY UN

x *RGHORNDOHUL1\KDYQ.¡EHQ
)RUW ORPGLJVHOYGLQIDJOLJH
KDYQ
EDJJUXQGRJKYRUIRUGXYLOY UH

IULYLOOLJSnQHWRS/LYVOLQLHQ
/LYVOLQLHQIRUYHQWHUDWGX
0 UNDQV¡JQLQJHQ¶)ULYLOOLJ¶


x (UDQVYDUVIXOGRJWROHUDQW
6HQGDQV¡JQLQJHQWLO
x 9LOXGYLNOHGLQHNRPSHWHQFHU
/LYVOLQLHQ3RVWERNV
LQGHQIRUVHOYPRUGVIRUHE\J
.¡EHQKDYQ.HOOHU
JHOVHRJULVLNRYXUGHULQJVDPW
IULYLOOLJ#OLYVOLQLHQGN
VDPWDOHRJNRPPXQLNDWLRQV

WHNQLN
/ VPHUHRP/LYVOLQLHQRJVH
x .DQWDJHIRUPLGGDJVHIWHU
GDWRHUIRUDQV WWHOVHVVDPWDOHU
PLGGDJVHOOHUDIWHQYDJWHU
RJGHQREOLJDWRULVNHJUXQG
x (QJDJHUHUGLJKHOKMHUWHW
XGGDQQHOVHSnZZZOLYVOLQLHQGN
JHQQHPVQLWOLJWILUHWLPHU

RPXJHQ




 /LYVOLQLHQV¡JHUIULYLOOLJH

Vikarer
Socialrådgivere - Kontorassistenter - socialpædagoger
Booking/forespørgsel:
Telefon 23 20 90 43
Eller mail;
booking@socialgruppen.dk

Du’ for lækker !
Derfor skal du da også tage springet og blive vikar eller
freelancer i socialgruppen, hvor du kan tegne din
karriereprofil med fokus på dine spidskompetencer og dine
idéer , ambitioner og drømme. Tjek vores hjemmeside og send
os en mail derfra eller
ring til Pia på telefon 31 12 16 22

"!

www.socialgruppen.dk

3OCIALRÍDGIVERE

(AR ) BRUG FOR EN DYGTIG 3OCIALRÍDGIVERVIKAR
(AR ) BRUG FOR mEKSIBILITET PÍ ARBEJDSPLADSEN
4RNGER ) TIL EN EKSTRA HÍND
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MATCHER

%R DU EN DYGTIG 3OCIALRÍDGIVER
(AR DU LYST TIL AT ARBEJDE PÍ EN ANDERLEDES MÍDE
(AR DU EN HJ STRESSTRSKEL
+AN DU ARBEJDE SELVSTNDIGT

Overenskomst
med Dansk
Socialrådgiverforening
6I ER SPECIALISTER
BÍDE INDENFOR
DET PRIVATE
OG OFFENTLIGE ARBEJDSOMRÍDE

6IKARBUREAU
FOR Social3OCIAL og
OG Sundhedssektoren,
3UNDHEDSSEKTOREN Socialrådgivere
3OCIALRÍDGIVER OG
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og Socialpædagoger
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Kursus for nyuddannede
socialrådgivere

SUF

Bliv en god vikar.
Du bliver klædt på til at komme ud og
arbejde som vikar, og du får opdateret viden
inden for de forskellige fagområder.

Den Sociale Udviklingsfond

SUF tilbyder:
"O 3ELV SOM ALTERNATIV TIL DGNANBRINGELSE
%FTERVRN e  STK  NR  e  e 
/PGANGSFLLESSKABER
!FGIFTNING  !KUT BEREDSKAB
"OSTEDER FOR PSYKISK SYGE UNGE
!LTERNATIV AFSONING
-ENTOR ORDNING
5DREDNING
4ILSYN MED ANBRAGTE BRN OG UNGE

Dato
Den 27. august 2008

Tid og sted
Kl. 9:00 - 16:00
Herlev Ringvej 2C
2730 Herlev.

Målgrupper:
5NGE MED SOCIALE OGELLER PSYKISKE VANSKELIGHEDER
5NGE MED KRIMINEL BAGGRUND
3ENT UDVIKLEDE
-ISBRUGERE
$OBBELTDIAGNOSER
$!-0!$($
!SPERGERS SYNDROM
"ORDERLINE Mm
35& HAR AFDELINGER OVER HELE LANDET
+ONTAKT OS PÍ TLF    
ELLER LS OM VORE AKTIVITETER PÍ

www.suf.dk

Der bliver udleveret undervisningsmateriale og
deltagerbevis. Det er gratis at deltage.
Hanne Nyström
+45 70 20 03 83
+45 41 21 13 20
hanne.nystroem@hartmanns.dk
&OTO 3HUTTERSTOCK

""
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KURSUSTILBUD

Sagsbehandling i udviklingspsykologisk
perspektiv
5NDERVISNINGSFORLB MED SRLIG RELEVANS FOR FORSTÍELSEN VURDERINGEN OG BEHANDLINGEN AF TIDLIGT RELATIONSFORSTYRREDE BRN
+URSET ER TIDLIGERE GENNEMFRT OG FINANSIERET AF 3ERVICESTYRELSEN I 6)3/ REGI
Formål

Baggrund

-ED BAGGRUND I KONKRET CASEMATERIALE AT GIVE MULIGHED FOR AT GE OG OPDATERE
SAGSBEHANDLERENS PRAKTISKE OG TEORETISKE VIDEN OM DENNE BRNEGRUPPES SRLIGE
VANSKELIGHEDER OG BEHOV
.YERE TILKNYTNINGS OG SPDBRNEFORSKNING HAR SAMMEN MED PSYKOTERAPIFORSKNINGEN GIVET EN DYBERE FORSTÍELSE AF HVORDAN OG HVORFOR DET TIDLIGE MOR BARN
FORHOLD PÍVIRKER BARNETS UDVIKLING OG HAR DERMED OGSÍ PEGET PÍ MERE SPECIFIKKE
INTERVENTIONSFORMER I FORHOLD TIL RELATIONSFORSTYRRELSER I BARNDOMMEN

Form

Undervisningen vil være en blanding af foredrag og gruppearbejder, hvor arbejdet
MED UNDERSGELSER VURDERINGER OG HANDLEPLANER VIL BLIVE PRIORITERET $ER VIL BLIVE
ANVIST LITTERATUR SOM FORUDSTTES LST TIL HVER GANG

Deltagerkreds

Kun KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE MED BRNESAGER -AX  DELTAGERE 6ED OVERTEGNING VIL FLERE FRA SAMME ARBEJDSPLADS BLIVE FORETRUKKET $ER UDSTEDES KURSUSBEVIS

Tid og sted

Program
Pris og forplejning

Lærere

Tilmelding

Tilmeldingsblanket

$ET SAMLEDE KURSUS ER PÍ  DAGE DER FORDELER SIG OVER  GANGE  KURSUSDAGE ALLE
DAGE FRA KL   PÍ .EBS -LLEGÍRD BELIGGENDE  KM NORD FOR 2INGSTED
$AGENE ER MANDAGE TIRSDAGE
 GANG   SEPTEMBER 
 GANG   OKTOBER 
 GANG   NOVEMBER 
.RMERE KURSUSPROGRAM SE WWWNEBSMOELLEGAARDDK FRA DEN  AUGUST
+URSUSPRISEN ER KR 
$ER FREMSENDES FAKTURA PÍ BELBET EFTER MODTAGELSE AF TILMELDING
$ER VIL PÍ KURSUSDAGENE VRE FORPLEJNING I FORM AF KAFFE TE FRUGT OG FROKOST
'ENNEMGÍENDE LRERE VIL VRE PSYKOLOG (ELLE STERBY !NDERSEN OG
SOCIALRÍDGIVER +ARIN +JRGAARD ) FORLBET VIL DER YDERLIGERE VRE TEORETISKE INDLG
VED PSYKOLOG 4INE (EEDE OG PSYKOLOG (EIDI 2OSE
3KER INDEN  AUGUST  VED TILSENDELSE AF TILMELDINGSBLANKET TIL "IRGIT 3ELVIG
"EHANDLINGSHJEMMET .EBS -LLEGÍRD .EBS -LLEVEJ   *YSTRUP
4ILMELDING ER BINDENDE
Navn
!RBEJDSSTED
!DRESSE
!RBEJDSTLF
% MAIL ADRESSE

"#

%ANNR

Kavaleriet søger sekretær/receptionist

Som sekretær/receptionist skal du, sammen med de øvrige
medarbejdere, bidrage til at opretholde Kavaleriets meget
høje serviceniveau.
Stillingsbeskrivelse:
s Skrive kontrakter til kunder og vikarer
s 4ELEFONPASNING
s &ORDELING AF POST
s 2EFERATSKRIVNING BREVSKRIVNING MM
s -ODTAGELSE OG DISTRIBUERING AF SYGE OG RASKMELDINGER
s )NDKB AF KONTORARTIKLER
6I FORVENTER
s $U HAR ERFARING SOM SEKRETR ELLER RECEPTIONIST
s !T DU HAR MINIMUM   ÍRS ERHVERVSERFARING
s !T DU HAR EN PROFESSIONEL OG NYSGERRIG TILGANG TIL OPGAVELSNINGEN
samt et højt serviceniveau
s !T DU SMILER I TELEFONEN
s !T DU ER OMSTILLINGSPARAT OG KAN LIDE AT HAVE MANGE BOLDE I LUFTEN
s !T DU KAN ARBEJDE STRUKTURERET OG SELVSTNDIGT MOTIVERE OG
inspirere andre
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Vi er en virksomhed i rivende udvikling, som søger en energisk
og omstillingsparat medarbejder til vores kontor i Lyngby

Personlige egenskaber:
s $U ER ROBUST HUMORISTISK OG ENGAGERET
s $U TRIVES MED EN DYNAMISK HVERDAG
s $U ER OPMRKSOM OG SERVICEMINDED
s $U ER INNOVATIV OG ÍBEN FOR NYE IDEER
6I TILBYDER
6I TILBYDER EN ATTRAKTIV LNPAKKE 3TILLINGEN ER EN FULDTIDSSTILLING PÍ 
TIMER SOM NSKES BESAT SNAREST MULIGT -EN VI VENTER GERNE PÍ DEN
rette kandidat.
!NSGNINGSFRIST
%R DU +AVALERIETS NYE SEKRETR 3Í SEND DIN ANSGNING SENEST DEN
 AUGUST  6I FORVENTER AT AFHOLDE SAMTALER I ,YNGBY DEN
 SEPTEMBER 
6IL DU VIDE MERE OM STILLINGEN SÍ KONTAKT -ETTE ,YKKEGAARD
PÍ TELEFON    
eller email: kavaleriet@kavaleriet.dk
$U KAN LSE MERE OM +AVALERIET PÍ WWWKAVALERIETDK

"$

Efteruddannelsen:

Tab og traumer
0 ]]^]RTa

- komplicerede livsforandringer
Efteruddannelsen er godkendt af Psykoterapeutforeningen som et fjerde år i uddannelsen til
psykoterapeut MPF.
6 moduler af fire dage over 1 1/2 år. Start februar
2009.
Undervisere er cand.psych., specialist i psykoterapi og supervision Solvej Sangild og socionom og
psykoterapeut MPF Lise Nielsen.
Folder om uddannelsen og ansøgningsskema
findes på www.sundhed.dk/info/uddannelsesafdelingen.

Som vikar bliver jeg åbenlyst
værdsat for min store erfaring
Jeg oplever, at livet som socialrådgivervikar giver mig …
Tryghed
"Jeg har hele tiden haft arbejde, når jeg ønskede det, uden
en eneste ufrivillig ledighedsperiode."
Værdi
"Det er en positiv oplevelse at
komme ud til kunderne. De er
imødekommende,
hjælpsomme og utroligt glade for at
få hjælp fra en erfaren socialrådgiver."
Frihed
"Det er rart fx at kunne arbejde på deltid og vide, at man
når som helst kan vælge flere
eller færre arbejdstimer."

Selvbestemmelse
"Det er rart selv at kunne
bestemme hvornår og hvor
længe, jeg ønsker at holde
ferie."
Anerkendelse
"Min indsats bliver virkelig
påskønnet og værdsat, selvom
jeg jo blot laver det samme,
som jeg altid har gjort. Det er
dejligt at få så mange positive
tilkendegivelser for det arbejde,
jeg udfører."
Udfordringer
"Det halve år jeg har arbejdet
som vikar har hverken været
kedeligt eller rutinepræget."
Bente Høst, 53 år
Uddannet socialrådgiver i 1978

Adecco søger flere dygtige socialrådgivere og socialformidlere.
Ring til os på tlf. 38 88 94 00 og hør mere om dine muligheder.

Adecco har et tæt samarbejde med Wiederquist kurser.

Yderligere oplysninger fås hos uddannelseskonsulent Karen Thyrsting tlf.: 7789 2335.

3888 9400
adecco.dk
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Børns problemer skal løses i familien
Viden om og erfaring med
Familier og gravide med sociale, psykiske eller
misbrugsproblemer.
Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom og senabstinenser.
Vi tilbyder
Familiebehandling døgn/ambulant
Konsulentbistand
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Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,
75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk
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Gentofte
HAR MISBRUGERE, UDSATTE ELLER
SINDSLIDENDE MENNESKER DIN INTERESSE
Er du engageret i at hjælpe mennesker
med misbrug eller sindslidelser? Og har
du også lyst til at være sagsbehandler
sammen med andre dynamiske og fagligt
ambitiøse kolleger, så er dette opslag
måske noget for dig.
Du bliver en del af et team, der har et
stort ansvar for at tilrettelægge og gennemføre det daglige arbejde, og hvor der
er plads til dine ønsker og behov.
I vores afdeling løser vi centrale opgaver for borgere med misbrugs- og eller
psykiatriske problemstillinger i Gentofte
Kommune. Vi savner dygtige og engagerede kollegaer.

DU SKAL KUNNE
~ rådgive og vejlede vores målgruppe.
~ indstille, koordinere og følge op på
sociale tilbud. Det kan være indstilling
til dag- eller døgntilbud, til misbrugseller alkoholbehandling, til støtte/kontaktperson eller bostøtte.

VI FORESTILLER OS, AT DU
~ er uddannet socialrådgiver eller socialformidler.
~ vil bidrage til afdelingens teamkultur og
samarbejde med borgerne, kolleger og
forskellige samarbejdsparter.
~ er bevidst om ansvar og om kvaliteten i
dit arbejde.
~ vil medvirke til, at vi udvikler metoder
og sagsgange, som sikrer den generelle
kvalitet i sagsbehandlingen.
~ har humoristisk sans og trives i et team
med uformel omgangstone.

efter principperne i Ny Løn, hvor din løn
fastsættes på baggrund af kvaliﬁkationer.

ANSØGNING
Ansøgningsfristen er den 27. august.
Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 36.
Ansøgning sendes til:
Gentofte Kommune
Social & Handicap
Att.: Lene Stjernelund Lyngtved
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Du kan få mere at vide om stillingen ved
at ringe til daglig leder Marianne Lincke
Christiansen, tlf. 3998 6166.

Eller på e-mail til:
socialoghandicap@gentofte.dk

I Gentofte Kommune er der en generel
politik om, at der ved ansættelsen bliver
indhentet straffeattest.

Social & Handicap

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Aﬂønning sker

er en afdeling med ca. 30 medarbejdere. Afdelingen
er opdelt i to enheder Sociale Tilbud og Økonomi
& Kvalitet. Vi varetager myndighedsopgaver på
Voksen handicapområdet og håndterer endvidere
opgaver på Integrationsområdet. Nøgleværdier
for afdelingen er borgernes retssikkerhed, at være
en attraktiv arbejdsplads samt at sikre kvalitet og
effektivitet i opgavevaretagelsen.

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 forandring 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
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Staunings Plads 1-3
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Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk
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Velfærd i centrum – FOA organiserer
over 200.000 ansatte, der alle leverer
velfærdsydelser. Vi står særdeles
centralt i samfundsdebatten, fordi vi
vil gøre en synlig forskel til gavn
for vore medlemmer.
Vi mener, at samarbejde og fællesskab
blandt vore medarbejdere er vejen til
at gøre en forskel.
I Københavns centrum – FOA ligger
særdeles centralt i København.
Lige ved Vesterport Station.
Værdier i centrum – FOA lægger
vægt på at være familievenlige –
også når det handler om velfærd i
hverdagen. Vi har syv ugers ferie,
omsorgsdage, 13 procent pensionsordning, heltidsulykkesforsikring
og personalegoder med eksempelvis
fysioterapi, motion og frugt.
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Til lokalenheden LFS, søger vi en fuldmægtig, med tiltrædelse
pr. 1. september 2008 eller snarest muligt derefter.
Lokalenhedens medlemmer kommer fra fagforeningerne
Landsforeningen for Socialpædagoger og 3 PMF-faggruppefagforeninger - ialt 15.000 medlemmer som er beskæftiget
bredt på det pædagogiske arbejdsområde i Storkøbenhavn.
Lokalenheden har 19 engagerede og dygtige medarbejdere.
Der pågår overvejelser om en ændret struktur og opgavefordeling i A-kassen. Dit arbejdsområde som fuldmægtig
fastlægges derfor under skyldigt hensyn til dine og medarbejdernes kompetencer.
Derfor kan du have en bred faglig kompetence eller særlige
kompetencer - gerne indenfor udbetaling og vejledning.
Arbejdsopgaver:
r4VQFSWJTJPOBG"LBTTFOTTBHTCFIBOEMFSFJOEFOGPSEJUGBH
område.
r%FMUBHFJ"LBTTFOGBHMJHFMFEFMTFTHSVQQF
r1MBOMHOJOH BG EFU EBHMJHF BSCFKEF J FO TBHTCFIBOEMFSgruppe.
r7BSFUBHFMTFBGEJWFSTFUWSHÇFOEFBEIPDPQHBWFS
r.FEWJSLFOJEFOEBHMJHFTBHTCFIBOEMJOH
Vi forventer:
r"UEVIBSSFMFWBOUFSIWFSWTFSGBSJOH
r"UEVIBSFUSVNNFMJHUNFOOFTLFTZOPHFWOFUJMBUTLBCF
kontakt til medlemmer og kollegaer.
r"UEVIBSáBJSGPSBUBSCFKEFNFEMPWTUPGPHHFSOFLFOETLBC
til A-kassereglerne eller dele heraf.
r"UEVIBSáBJSGPSJOGPSNBUJPOTTHOJOH IFSVOEFSFWOFOUJM
at finde løsninger.
r"UEVIBSáBJSPHJOUFSFTTFGPSFMFLUSPOJTLTBHTCFIBOEMJOHJ
et højt arbejdstempo.
r"UEVFWOFSBUCFWBSFPWFSCMJLLFUPHSPFOJQSFTTFEFTJUVB
tioner.
r"UEVIBSGPSNJEMJOHTFWOFSmCÇEFTLSJGUMJHUPHNVOEUMJHU
r"UEVLBOCJESBHFQPTJUJWUUJMFUHPEUQTZLJTLBSCFKETNJMK 
IWPSIVNPSPHSFáFLTJPOFSOBUVSMJHUGPSEJH
Vi tilbyder:
r&UKPCJFOMPLBMFOIFE IWPSWJTUUFSQSJTQÇHPEUIVNS
og en glad arbejdsdag i et uformelt miljø med respekt for
hinandens opgaver, og hvor vi kommer hinanden ved.
r&UIVT IWPSWJTUUFSTBNBSCFKEFUNFMMFNEFOGBHMJHFEFM
og A-kassen højt.
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A-kassen – LFS søger
fuldmægtig

Løn- og ansættelsesvilkår iht. intern overenskomst med en
grundløn på løntrin 38 (kr. 26.539,92 pr. måned). Der er mulighed for forhandling af tillæg, i.h.t. principperne for Ny
Løn. Der er tilknyttet en pensionsordning på 13 % og et ferietillæg på 2,5 %. Arbejdsugen er på 34 timer; og vi optjener
7 ugers ferie.

FOA ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det samfund
vi lever i. Derfor opfordrer vi mænd og
kvinder uanset etnisk baggrund til at
søge stillingen.

Har du spørgsmål, så enten ring eller mail til A-kasseleder
0MF 8JCSPF QÇ UMGOS    m FMMFS NBJM UJM
olwi003@foa.dk.
Ansøgning mærket “fuldmægtig” sendes til LFS, A-kassen,
Rosenvængets Alle 16, 2100 København Ø, senest fredag den
22. august 2008.

Gentofte

VI FORVENTER AT DU
~ er interesseret i faglig udvikling og
sparring.
~ har appetit på tværfagligt teamsamarbejde.
~ er nysgerrig på de juridiske muligheder i
vores fag.
~ interesserer dig for borgerens situation.
~ har mod på IT.

DU FÅR
~ en kreds af gode kolleger.
~ adgang til spændende udviklingsprojekter.
~ tæt samarbejde med de andre faggrupper.
~ stor ﬂeksibilitet i planlægning af dit
eget
arbejde.
~ sparring med vores fagkonsulenter.
~ ekstern supervision.
I Børn og Unge arbejder vi med både
traditionelt, individuelt sagsbehandlerarbejde og udviklingsprojekter.

Vi lægger vægt på både specialfaglig- og
tværfaglig udvikling.
I Børn og Unge er den kollegiale tone omsorgsfuld og vi arbejder ud fra en åben
dialog - også med ledelsen. Vi arbejder
i to velfungerende team: et psykosocialt
team og et handicap team. Der er ledige
stillinger på begge områder.
Børn og Unge ønsker stillingerne besat
med socialrådgivere eller socialformidlere. Du kan rekvirere en generel jobproﬁl
hos os eller læse den på kommunens
hjemmeside under ledige stillinger.
Børn og Unge er en del af Børn og Forebyggelse. Læs mere om Børn og Forebyggelse og kommunen på kommunens
hjemmeside
www.gentofte.dk .

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vil du vide mere om jobbet, er du meget
velkommen til at kontakte leder Erna Ernfeldt, sagsbehandler Anja Østerbye eller
Johanne Rolff. Ring på tlf. 39 98 45 00 og
spørg efter en af os.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Børn og Unge søger nye sagsbehandlere
herunder en halvtidsstilling (barsels- og
faste stillinger). Du bli´r en del af en faggruppe, hvor engagement og høj faglighed er nøgleord.
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TÆNDER DU PÅ TVÆRFAGLIGHED OG VIDENDELING!

ANSØGNING
Ansøgningsfrist 27.august 2008.
Ansøgningen sendes til:
Gentofte Rådhus
Børn og Forebyggelse
att. Erna Ernfeldt
Børn og Unge
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler
ca. 1 uge efter fristens udløb
Børn og Forebyggelse er en tværfaglig,

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingerne er ledige fra august måned.
Løn efter gældende overenskomst.

opgaveorienteret enhed. Vores vision er at sikre de
bedste udviklingsbetingelser for børn og unge samt
medvirke til at børn og unge med særlige behov
- og deres familier - får de mest optimale tilbud

I Gentofte Kommune er der en generel
politik om, at der ved ansættelse indenfor
børne- og ungeområdet indhentes straffeog børneattest.

indenfor de fastlagte servicerammer.

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 forandring 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
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SOLRØD KOMMUNE | SOCIALSERVICE

Socialrådgiver/-formidler
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Tør du tage udfordringen op?
Vi mangler en rådgiver til voksne med fysisk og psykisk
handicap.
Vi tilbyder et knaldgodt arbejdsmiljø hvor humor og
faglighed går hånd i hånd. Er det noget for dig?

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Du brænder for den sociale indsats for de svageste
borgere, har humor og gå-på-mod, og en socialfaglig
uddannelse.
Du får
 udfordrende arbejdsopgaver
 ÀHNVLEHODUEHMGVWLG
 gode kolleger
 konkurrencedygtig løn
 en tilpas sagsmængde
 attraktiv personalegodepakke.
Som rådgiver i SocialService kommer du til at arbejde
sammen med en masse spændende mennesker om en
tværfaglig indsats for kommunens svageste borgere.
Du får mulighed for at jonglere med hele serviceloven,
beskæftigelseslovene og lov om kompenserende specialundervisning. Du får et hav af spændende koordinerende opgaver med samarbejdspartnere i dag- og
døgninstitutioner. Du arbejder meget selvstændigt. Du
støttes i de svære afgørelser og beslutninger af hele det
tværfaglige team, som du er en del af. Dine kolleger i
Jobcenter og UdbetalingsService er tæt på dig, og det
giver dig mulighed for at få klaret opgaverne hurtigt og
smidigt.
Fast stilling 37 timer eller efter aftale.
Løn og ansættelsesvilkår efter principperne i Ny Løn.
Ring endelig og hør mere om jobbet eller aftal gerne et
besøg hos os. Du kan kontakte Jette Westergren på
telefon 5618 2152.
Ansøgningsfrist 21. august 2008.
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VKXYUTKXLUXJKRZVqZXKZKGSJKXNGXKZRK\KTJK
LGMROMZL£RRKYYQGH<OHUXOT_H_MMKJKR_YKRUQGRKXVq
9URX¤J8qJN[YZUSOT[ZZKXYMGTMLXGYZGZOUTKTSKJ
ZUMN\KXZZOKTJKSOT[ZZOR1¤HKTNG\T
<O\£MZKXKTN[XZOMOTJYGZYU\KXLUXJKTKTQKRZKY_MK
SKRJZK<ONGXKZL£RRKYLGMROMZLUX[SGZJX¤LZKYGMKXO
UMJ[LqXSKJOTJÄ_JKRYKVqUSJKZZKQGTM¤XKY
HKJXKKRRKXSKXKNKTYOMZYS£YYOMZ<OR£MMKX\£MZVq
GZYOQXKKZN¤PZLGMROMZTO\KG[
)ZKpW
 [JLUXJXKTJKGXHKPJYUVMG\KX
 ÄKQYOHKRGXHKPJYZOJ
 MUJKQURRKMKX
 QUTQ[XXKTIKJ_MZOMR¤T
 KTYGMYS£TMJKJKXOQQKNURJKXJOM\qMKTUS
TGZZKT
 GZZXGQZO\VKXYUTGRKMUJKVGQQK
 LGYZGTY£ZZKRYKZOSKX[MKTZROMZ
 2¤TUMGTY£ZZKRYKY\ORQqXKLZKXVXOTIOVVKXTKO4_
2¤T

Send ansøgningen til Solrød Kommune,
Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand
eller på job@solrod.dk

8OTMKTJKROMUMN¤XSKXKUSPUHHKZKRRKXGLZGRMKXTK
KZHKY¤MNUYUY

Se mere på solrod.dk

*[QGTQUTZGQZK(KTZK4OKRYKTVqZRLKRRKX
0KZZK=KYZKXMXKTVqZRL
'TY¤MTOTMYLXOYZG[M[YZ

;TSTaSdTUcTaT]
bT[ebc¬]SXVb^RXP[azSVXeTa.
:[XZX]S_zfffb^RXP[aSVSZbT[ebcPT]SXV
#

'TY£ZZKRYKYYGSZGRKXLUX\KTZKYGZÃTJKYZKJ
G[M[YZ

Se mere på solrod.dk

!'
BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Fagspecialist
– det sociale område
Schultz Information søger en
socialrådgiver e.l. til faglig bearbejdning af vores elektroniske
lovsystemer inden for hovedområderne pension, social service
og familierådgivning.
Du vil især komme til at arbejde
med den lovgivningsmæssige del,
som vi konsoliderer, relaterer og
opdaterer dagligt, men du vil også
komme til selv at formulere og
udvikle en række faglige skriftlige
guider til støtte for sagsbehandling.
Fagspecialisternes primære
opgaver er:
< At vedligeholde og
udvikle lovguider.
< At samarbejde med
eksterne konsulenter.
< At være sparringspartnere for
produktchefer og salgsafdeling i
forbindelse med udviklingstiltag
på det sociale område.
Du har meget gerne
< Interesse for dybdegående
tolkning og analyse af lovgivning
og regler.
< Flair for at se muligheder og er
ikke bange for at gøre tingene
på andre måder end de gængse.
< Gode skriftlige formuleringsevner.

< Et stærkt forankret netværk.
< Overblik over de relevante
nyheds- og informationskilder.
< Næse for strømninger i tiden og
deres relevans for dit fagområde.
< Erfaring fra Schultz Informations
lovsystemer (en fordel – ikke en
betingelse).

Interesseret?
Vil du høre mere om stillingen,
er du velkommen til at kontakte
fagspecialist Inge Rasmussen,
ir@schultz-information.dk eller
divisionschef Karl-Erik Falkentorp,
kef@schultz-information.dk
tlf. 41 95 46 03 eller 41 95 47 90.

Din proﬁl
< Du har en socialfaglig baggrund
og solid kommunal praktisk
erfaring fra f.eks. en socialforvaltning.
< Du er selvstændig og
systematisk.
< Du er vant til en travl hverdag.
< Du har overblik og drive.
< Du er positiv og har humor.

Send din ansøgning til:
Schultz Information
Spinderiet
Annexstræde 5
2500 Valby
Att.: HR-Manager
Ulla Meinecke-Søes
Eller på mail:
job@schultz-information.dk
Schultz Information er en videnbaseret

Vi tilbyder
< Et job i en dynamisk, videnbaseret organisation i stærk udvikling.
< Gode personaleforhold.
< Masser af venlige, engagerede
og meget kompetente kolleger.
< Attraktiv virksomhedsadresse i
det nye center Spinderiet i Valby.

virksomhed på knap 100 medarbejdere.
Vi udvikler intelligent information, der
understøtter beslutnings- og arbejdsprocesser
– blandt andet hos kommuner, fagbevægelsen og private virksomheder. Med en unik
kombination af tekniske, faglige og menneskelige kompetencer har vi opbygget et
innovativt miljø, der står bag en række af
Danmarks bedste informationsløsninger og
webportaler inden for jura, uddannelse og

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest
den 1. september 2008. Tiltrædelse
snarest muligt.

lægemidler.

Schultz Information Spinderiet Annexstræde 5 2500 Valby Tlf. 7228 2827 salg@schultz-information.dk schultz-information.dk

#
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=hTY^QXB[PVT[bT

5a^]cBcPVT

\d[XVWTSU^aPc[PeT]^V[Tb_¬]ST]ST
_a^YTZcTa

2T]cTaU^a1a]D]VT^V5P\X[XT

CPbZ5^aRT_a^YTZcTcWPab^\\z[
 0cPUZ[PaT &zaXVTbzaQPaTP]QaPVcT
d]VTbQTW^eU^aTUcTae¬a]WYT\VXeT[bT
T[[TaP]STcb^RXP[ccX[QdS
 ;PeTWP]S[T_[P]TaXU^aW^[ScX[d]VTX
TUcTae¬a]^VdSb[db]X]V
 6T]TaT[cc¬cbP\PaQTYST\TS??A^V
BB?^V_a^YTZcTcDSSP]]T[bTcX[0[[T

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

EXbVTacaT_a^YTZc\TSPaQTYSTaT
=dbZTaSTa]^VTc]hcXB[PVT[bT:^\\d]T
3TcQTchSTaPcP[[TZ^\\d]T]bb^RXP[azS
VXeTaTU^a\XS[TaTbP\[TbXT]RT]caP[T]WTS
5a^]cBcPVT_a^YTZcTcWPab^\\z[
 >_ZeP[XËRTaTSTcb^RXP[UPV[XVTPaQTYST
^\ZaX]VQa]^Vd]VT
 5a^]cBcPVT\TSPaQTYSTaTTaST\Tbc
Z^\_TcT]cTazSVXeTaT^V_[PRTaTbXUa^]c
 0[[TWT]eT]ST[bTacX[RT]caTcQTWP]S[Tb
X]S[TS]X]VbeXbcPU5a^]cBcPVT
 0ZdcWT]eT]ST[bTaeTS^eTaVaTQ\^SQa]
PZdccTP]QaX]VT[bTa
 7T]eT]ST[bTaUaPce¬aUPV[XVTbP\PaQTYSb
_Pac]TaTd]STaaTc]X]V\TS\TaTeTS
^_bcPacPUT]Qa]TbPVQTWP]S[TbWTa
 5a^]cBcPVTcTP\TcedaSTaTa^\STabZP[
XVP]Vb¬ccTbT]$d]STabVT[bT
 5a^]cBcPVT_a^YTZcTcd]STabcccTbPU
PS\X]XbcaPcXeT\TSPaQTYSTaT
3TcU^aeT]cTbPcSdWPa
 4aUPaX]VadcX]T^VZ^\_TcT]RTXQa]^V
d]VTPaQTYSTXT]Z^\\d]P[U^aeP[c]X]V
 6^STZ^\\d]XZPcXeTZ^\_TcT]RTaX
U^aW^[ScX[Q^aVTabTaeXRT
 :^\_TcT]cQ^aVTabTaeXRT^VbP\PaQTYST
_aX^aXcTaTbWYc
EXcX[QhSTa
 0ccaPZcXeTPaQTYSb_[PSbTa
 6T]TaT[cV^ScPaQTYSb\X[Y
 CTP\PaQTYSTXU^aW^[ScX[_a^YTZcTc\T]
^VbzST[cPVT[bTXP]SaTcTP\
?a^YTZcTcU^aeT]cTbPc[QT^eTaTczaSd
Q[XeTaP]bPc_zP[\X]ST[XVTeX[Zza^VX]SVza
^VbzXSTcP[\X]ST[XVTQa]^Vd]VTPaQTYSTX
U^aeP[c]X]VT]

CPbZ5^aRT
2T]cTaU^a1a]D]VT^V5P\X[XT
EXbVTacaT_a^YTZc\TSPaQTYSTaTB^RXP[
azSVXeTaT[[Tab^RXP[U^a\XS[Ta
=dbZTaSTa]^VTc]hcXB[PVT[bT:^\\d]T
3TcQTchSTaPcP[[TZ^\\d]T]bb^RXP[azS
VXeTaTU^a\XS[TaTbP\[TbXT]RT]caP[T]WTS
XbP\\TWdbX\XScQhT]EXUzaSTaU^a

3TcU^aeT]cTbPcSdWPa
 :T]SbZPQcX[STcP[\X]ST[XVTQa]^V
d]VTPaQTYSTXT]Z^\\d]P[U^aeP[c]X]V
 :T]SbZPQcX[d]VT\TSZaX\X]T[[T
TaUPaX]VTa
 :T]SbZPQcX[d]VT\TS_bhZXPcaXbZT
_a^Q[T\bcX[[X]VTa
EXcX[QhSTa
 4]^aVP]XbPcX^]STaTad]STa^\[¬V]X]VX
U^aW^[ScX[]hbcadZcda\TS\TaT
PccaPZcXeTPaQTYSb_[PSbTa
 6T]TaT[cV^ScPaQTYSb\X[Y
 CTP\PaQTYSTXU^aW^[ScX[_a^YTZcTc\T]
^VbzST[cPVT[bTXP]SaTcTP\
?a^YTZcTcU^aeT]cTbPc[QT^eTaTczaSd
Q[XeTaP]bPc_zP[\X]ST[XVTeX[Zza^VX]SVza
^VbzXSTcP[\X]ST[XVTQa]^Vd]VTPaQTYSTX
U^aeP[c]X]VT]

C^b^RXP[azSVXeTaT
b^RXP[U^a\XS[TaT
2T]cTaU^aQa]d]VT^VUP\X[XT
B[PVT[bT:^\\d]T^\bcadZcdaTaT^VUzaT]
]hb_¬]ST]ST^_QhV]X]VWe^aSTabPcbTb_z
 A^QdbcTbhbcT\Ta^VbcadZcdaTa
 3h]P\XbZT^VÌTZbXQ[TPaQTYSbVP]VT
 1TSaTQ^aVTabTaeXRT
 <TaTPccaPZcXeTPaQTYSb_[PSbTa
 BcaaTX]SÌhST[bT_zTVTcPaQTYST
>\bcadZcdaTaX]VT]QTchSTaPcP[[TazSVXeTaT
]dbP\[TbXT]T]WTS
3dQ[XeTaT]ST[PUTccTP\_z^ccTazSVXeTaT
\TS\TVTcQaTST^VP[bXSXVTZ^\_TcT]RTa
EXbVTaZ^[[TVTaSTaTadSSP]]TSTb^RXP[
azSVXeTaTb^RXP[U^a\XS[TaTSTabZP[PaQTYST
\TSPcazSVXeT^VeTY[TSTQa]d]VT^V
UP\X[XTaeTSaaT]STb^RXP[T_a^Q[T\bcX[[X]VTa
Xe¬aZb¬ccTU^aP]bcP[c]X]VTa^VXeaXVc
X]SVzX^\azSTcbU^abZT[[XVT^_VPeTa

EXU^aeT]cTa
 4]VPVT\T]cUaPSXV
 B¬a[XVX]cTaTbbT^VZT]SbZPQU^aQa]^V
d]VTd]STa &za
 7YVaPSPUUPV[XVWTS^VV^STUPV[XVT^V
_Tab^][XVTZ^\_TcT]RTa
 0cSdTaV^ScX[_[P][¬V]X]VaTÌTZbX^]
P]P[hbT^VVT]]T\UaT[bTPUb^RXP[
PaQTYST
EXcX[QhSTa
 4]^aVP]XbPcX^]STaTad]STa^\[¬V]X]VX
U^aW^[ScX[]hbcadZcda\TS\TaT
PccaPZcXeTPaQTYSb_[PSbTa
 6T]TaT[cV^ScPaQTYSb\X[Y
 CTP\PaQTYSTXU^aW^[ScX[_a^YTZcTc\T]
^VbzST[cPVT[bTXP]SaTcTP\
?a^YTZcTcU^aeT]cTbPc[QT^eTaTczaSd
Q[XeTaP]bPc_zP[\X]ST[XVTeX[Zza^VX]SVza
^VbzXSTcP[\X]ST[XVTQa]^Vd]VTPaQTYSTX
U^aeP[c]X]VT]

5^aP[[TbcX[[X]VTa]TV¬[STa
BcX[[X]VTa]TTa_z"&cX\Ta0]b¬ccT[bTUaP 
bT_cT\QTa!';]^VP]b¬ccT[bTbeX[Zza
TUcTaV¬[ST]ST^eTaT]bZ^\bc^VU[VTa
aTV[Ta]T^\=h;]Vad]S[]bX]S_[PRTaX]V
[]caX]"$
B[PVT[bT:^\\d]TX]SWT]cTaQa]T^V
bcaPUUTPccTbceTSP[[T]hP]b¬ccT[bTa
3dTaeT[Z^\\T]cX[PcaX]VT^VWaT\TaT
^\bcX[[X]VTa]TW^bb^RXP[UPV[XV[TSTa1aXcP
0[QTab$'$&""%
B[PVT[bT:^\\d]TbTa\P]VU^[SXVWTSb^\
TcPZcXe^V\T]]TbZTabU^abZT[[XVWTSb^\T]
aTbb^daRT3TaU^a^_U^aSaTbP[[TdP]bTc
P[STaZ]aT[XVX^]T[[TaTc]XbZcX[WabU^aW^[S
cX[PcbVT[TSXVTbcX[[X]VTa
0]bV]X]VbUaXbcST]!&PdVdbc!'Z[
!3TaU^aeT]cTbPUW^[ScP]b¬ccT[bTb
bP\cP[TaST]!(PdVdbc!'
3X]P]bV]X]VbT]STbcX[B[PVT[bT:^\\d]T
2T]cTaU^a1a]D]VT^V5P\X[XTC^aeTVPST
!#!bP[#!B[PVT[bT
;¬b\TaT^\B[PVT[bT:^\\d]T^VST]b
_^[XcXZZTa_zfffb[PVT[bTSZ

ETSP[[TP]b¬ccT[bTaXB[PVT[bT:^\\d]TbZP[U^aT[XVVTbcaPUUTPccTbc

b[PVT[bTSZ
#!

;Vb^a^ZWZ]VcYaZgi^a
[Vb^a^ZgY\^kc^c\Zc
!'

Rådgiver for børn
med handicap

Vi forventer, at du
HUVRFLDOUnGJLYHUVRFLDOIRUPLGOHUHOOHUHYWNRPPXQRP
XGGDQQHOVHLQGHQIRUGHWVRFLDOHRPUnGH
KDUEUHGLQWHUHVVHIRURJYLGHQRPIRUKROGIRUPHQQHVNHU
PHGKDQGLFDS
NDQDUEHMGHHIWHUSULQFLSSHUQHRPGHQNRRUGLQHUHQGH
UnGJLYHU
KDUNHQGVNDEWLONRPSHQVHUHQGH\GHOVHUWLOPHQQHVNHU
PHGIXQNWLRQVHYQHQHGV WWHOVH
KDUNHQGVNDEWLOORYRPUnGHW
HUVSHFLDOLVWRULHQWHUHW

 K^VgWZ_YZgbZY[dgh`Zaa^\VgiZYZgY\^kc^c\h"d\
WZ]VcYa^c\hde\VkZggZiiZibdY]ZaZ[Vb^a^Zc!YZc
Zc`ZaiZZaaZg\gjeeZgV[W³gcd\jc\Z#
 K^VgWZ_YZgjY[gVZcgZhhdjgXZ"d\gZaVi^dchdg^ZciZgZi
i^a\Vc\^ZcVcZg`ZcYZcYZ`dciZ`hiÄWYZ^YZiZgV"
eZji^h`Zd\YZbZgZhdX^Vae²YV\d\^h`Zde\VkZg#
 K^Zgei#Zc\gjeeZe)[Vb^a^ZWZ]VcYaZgZbZY[dgh`Za"
a^\iZdgZi^h`jYYVccZahZhb²hh^\WV\\gjcY!hdbi^a
hiVY^\]ZY]Vg[d`jhe[dgVcYg^c\d\jYk^`a^c\V[kdgZh
i^aWjYd\bZidYZg#
 K^ig^kZhbZYZcjY[dgYgZcYZ!igVkad\V[kZ`haZcYZ
]kZgYV\!]kdg[V\a^\]ZY!\dYi]jb³gd\WZc]ZY
k²\iZh]³_i#

Læs mere på www.egedalkommune.dk

=VgYjanhii^aViWa^kZkdgZhcnZ`daaZ\V4

6WLOOLQJHQGHUHUSnWLPHUXJHQWOLJWVNDOEHV WWHV
VQDUHVW$QV¡JQLQJVIULVWHQHUDXJXVW6DPWDOHU
IRUYHQWHVDIKROGWLXJH

A²hbZgZdb_dWWZid\]kZbYjh`VahZcYZVch³\c^c\Zc
i^aelll#gjYZghYVa#Y`#

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Handicaprådgiver søges til opgaver for børn med
handicap.

<Wc_b_[hZ]_ld_d][di´][hidWh[ij[d
\Wc_b_[X[^WdZb[h)-j_c[hk][djb_]j$

6ch³\c^c\h[g^hiZcZgdchYV\YZc',#Vj\jhi'%%-#
2SP UNVRPKHGHQKHQOHGHVDWDQV¡JHUHPHGIXQNWLRQV
HYQHQHGV WWHOVHKDUUHWWLODQV WWHOVHVVDPWDOH
/HGHUDI+DQGLFDSRPUnGHW
6WHHQ&KULVWLDQVHQ
(JHGDONRPPXQH
5nGJLYQLQJVFHQWHU
7HOHIRQ
(PDLOVWHHQF#HJHNRPGN

3P]bZ
B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

:PaaXTaTcT[TU^]T]
7PaSdQadVU^aWY¬[_cX[_Tab^][XVPUZ[PaX]V^VdS
eXZ[X]VPUSXcY^QU^a[Qb^\b^RXP[azSVXeTa.
AX]VcX[3BÂ:PaaXTaTcT[TU^]3dUzaT]WP[ecX\Tb
R^PRWX]VPUT]TaUPaT]Z^]bd[T]cUaP3B
7T]bXVcT]TaPcVXeTbcccTcX[^VdSU^aSaTSX]TTV]T
cP]ZTa^\SX]Y^Q\¬bbXVTUaT\cXS
oQT]\P]SPVTZ[ $ '_zc[U""(""
;¬b\TaT_zfffb^RXP[aSVSZZPaaXTaTcT[TU^]
egedalkommune.dk

#"

-JWQJ[
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Socialrådgiver/
socialformidler

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Har du lyst til at arbejde med råd og vejledning omkring
sociale problemstillinger på pensionsområdet? Kan du
skabe overblik over en sag? Kan du arbejde tværfagligt?
Så vælger vi dig som rådgiver i Socialafdelingen. Ansøgningsfrist: 21. august.
Rekvirer stillingsopslag nr. 28/08 på tlf. 4452 6016
– eller læs det på www.herlev.dk

-ZR£WJYJWM£OY/TGHJSYJW-JWQJ[MFWLTIJWJXZQYFYJW
;NRFSLQJWITLYTYJFRPTQQJLJW

&WGJOIXRFWPJIXWpILN[JW
8qJMO\KXZKGSKZGLQRGXKXUMGQZO\KXKXGXHKPJYSGXQKJYVGXGZKUM
OQQKGXHKPJYSGXQKJYVGXGZKQUTZGTZNP£RVYSUJZGMKXKU\KX
qX*[KXYUIOGRLGMROMZKRRKXGJSOTOYZXGZO\Z[JJGTTKZNKRYZSKJ
KXLGXOTMSKJYUIOGRLGMROMYGMYHKNGTJROTM3UZO\KXKTJKGJL£XJ
UM\KJNURJKTNKJKX\OMZOMZ
7JP[NWJWXYNQQNSLXTUXQFLSWUpYQK

;NWPXTRMJIXPTSXZQJSY
Familierådgiver
Nyetableret familiecenter i Herlev søger familierådgiver
med systemisk efteruddannelse, 37 t/ugtl. pr. 1. oktober.
Vi tilbyder: En dynamisk arbejdsplads med mulighed for
at præge udviklingen af arbejdsfeltet, gode kollegaer
og samarbejdspartnere samt supervision. Yderligere
oplysninger: fagchef Marianne Rasmussen Ansøgningsfrist: 25. august.
Rekvirer stillingsopslag bkf76/08 på tlf. 4452 6058
– eller læs det på www.herlev.dk

<OXQYUSNKJYZKGSKZ\GXKZGMKXGRQUTZGQZZORJKZVXO\GZKKXN\KX\Y
RO\.U\KJUVMG\KTKXYGSZGRKSKJRKJOMKUVY¤MKTJK\OXQYUS
NKJYQUTZGQZPUHKRRKXVXGQZOQSGZINUVL¤RMTOTMLGYZNURJKRYKUM
ZORQT_ZZKZGJSOTOYZXGZOUT/TJYOMZOKXN\KX\YUMGXHKPJYSGXQKJY
LUXNURJUMQUTZGQZYQGHKTJKOTJYZORROTMKXT¤J\KTJOM
7JP[NWJWXYNQQNSLXTUXQFLSWUpYQK
'TY¤MTOTMYLXOYZLUXHKMMKYZORROTMKXG[M[YZ
9KUVYRGMKTKVq]]]NKXRK\JQ

SØGER DU ET UDVIKLENDE, UDFORDRENDE OG SPÆNDENDE JOB?

Socialrådgivere/Socialformidlere
eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund
SYGEDAGPENGEOPFØLGNING - FREDENSBORG JOBCENTER
Det er vigtigt, at du har en vis viden fra området. Din uddannelsesmæssige ballast er ikke afgørende. Personligt engagement er den
allerbedste drivkraft. Er du samtidig åben af natur, vil du hurtigt
kunne føle dig godt tilpas i teamet.
Test om du har den personlighed, der skal til at løfte opgaven:
HVORFOR UDVIKLENDE?
Du vil opleve udvikling, både personligt og professionelt. For at bakke
yderligere op om hinandens kontinuerlige udvikling, er vi i gang med
kompetence- og metodeudvikling sammen med ekstern konsulent.
Og vi har ﬂere projekter i støbeskeen.

HVORFOR SPÆNDENDE?
Du får kontakt med mennesker fra alle sociale lag og med hver sin
unikke problemstilling. Du får en bred ﬂade af såvel interne som
eksterne samarbejdspartnere.

SE MERE på fredensborg.dk - du er også velkommen til at høre mere
hos teamleder Susanne Rasmussen på 7256 5558/2551 8949/
sra@fredensborg.dk.

SEND DEN inden 22. august til sra@fredensborg.dk eller Jobcenter
Fredensborg, att. Susanne Rasmussen, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

LYDER JOBBET som en passende mundfuld, vil vi glæde os rigtigt
meget til at få din ansøgning.
WWW.FREDENSBORG.DK

##

HVORFOR UDFORDRENDE?
Du får brug for dit talent. Du skal hver eneste gang sætte dig ind i en
ny situation, og hver eneste gang håndtere samspillet mellem proces
og resultat – med det mål for øje, at borgeren ved en tidlig indsats bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen med borgeren arbejder
du målrettet og iværksætter nødvendige tiltag. Jo større engagement
vi kan smitte hinanden med, des større chance er der for, at det lykkes.

VI HOLDER samtaler den 27. august 2008 i uge 35.
LØNNEN er efter overenskomst.

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

SOCIALCENTER NØRREBRO

RÅDGIVNINGSCENTER NORD

Teammedarbejder

Sagsbehandler

Vil du gøre en forskel for samfundets udsatte, og kan du lide
arbejdsdage som aldrig er ens?

Er du til en spændende og uforudsigelig hverdag?
Kan du skabe relationer og arbejde struktureret og målrettet?

Vi søger en medarbejder med uddannelse som sagsbehandler,
socialrådgiver, socialformidler eller anden relevant uddannelse til en
teammedabejderstilling på Socialcenter Nørrebro.
Vi er et voksenteam, der hver dag gør en ekstra indsats overfor
samfundets maginaliserede grupper. Vi lægger vægt på høj faglighed og
indbyrdes respekt. Det der driver os, er ønsket om at gøre den forskel,
som giver andre en bedre hverdag. Du kan få stor indﬂydelse på
udførelsen af de sociale arbejdsmetoder, der vil præge din kommende
hverdag.
Vil du vide mere, kan du ringe til sagsbehandler Britta Jakobsen
tlf. 3317 4278 eller afdelingsleder Pedro Michael tlf. 3317 4228.
Ansøgningen kan sendes til:
Socialcenter Nørrebro, Griffenfeldsgade 44, 2200 Kbh. N
Ansøgningsfristen er fredag den 25. august 2008.

Rådgivningscenter Nord søger sagsbehandlere.

Københavns Kommune ser mangfoldighed
som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres
særlige baggrund, personlighed og evner.
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Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Vores målgruppe er misbrugere af såvel stoffer som alkohol, som ønsker
forandring gerne til et liv uden afhængighed.
Vi er indgangsdør for misbrugsbehandling i København, og arbejder
derfor med udredning, visitation og varetager behandling af misbrugere.
Vi lægger vægt på, at du har hjertet på rette sted, men samtidig kan holde
fast i myndighedsrollen. Du må gerne kunne spise en jordbærkage, og
være indstillet på at bidrage aktivt til vores sociale fællesskab.
Er du interesseret?
Læs mere på www.kk.dk

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Socialforvaltningen

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

www.kk.dk/job

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Socialforvaltningen
www.kk.dk/job
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Teamleder til
Rødovre
Jobcenter
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Da vores teamleder er blevet
Jobcenterchef, har Rødovre
Jobcenter brug for en ny teamleder for to velfungerende og
selvkørende teams på hhv. sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Vores nye teamleder får
ansvar for både det faglige og det
personalemæssige område.
Rødovre Jobcenter har gode
resultater på stort set alle områder i beskæftigelsesindsatsen,
både i kraft at det daglige systematiske arbejde og gode medarbejdere - og i kraft af mange
metodeudviklingsprojekter for
de enkelte målgrupper.
Vi lægger vægt på en uformel
ledelsesstil, hvor udgangspunktet er tillid til at medarbejderne
kan løse deres opgaver, og altid
har gode forslag til eventuelle
nye metoder og prioriteringer i
hverdagen.
Virksomhedskonsulenter og
vejledere i Rødovre Jobcenter
understøtter arbejdet for den
enkelte borger og de enkelte
målgrupper, så der skabes en
sammenhængende indsats, hvor
der trækkes på mange erfaringer
og indsatser.
Vores nye teamleder er selvfølgelig sparringspartner i de
vanskelige sager, men er først
og fremmest tilrettelægger af
de overordnede arbejdsgange,
og inspirator for den enkelte
medarbejder og hele gruppen.
Vi har brug for en teamleder der
er systematisk i sit arbejde, og
har indgående kendskab til lovgivning og praksis på Jobcentrets
område. Vi ønsker at fortsætte

Vil du vide mere om
Ringsted Kommune, så klik ind
på www.ringsted.dk
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.

og udbygge vores
gode resultatater
i beskæftigelses
indsatsen ogsamtidigt bevare og
udbygge
vores
gode arbejdsmiljø. Er du enig i
vores ledelsesstil, og mener du
at kunne matche vores ønsker til
Jobcentrets udvikling og ønsker
til ny teamleder, håber vi at se din
ansøgning herinde.

Mere information
Jobcentrets organisering og
yderligere oplysninger om
stillingen, kan du se på
www.rk.dk under job. Du er desuden meget velkommen til at kontakte Jobcenterchef Jakob Duvå
og tillidsrepræsentant Susanne
Nielsen på telefon 36 37 70 60.
Du er også velkommen til at
aflægge os et uformelt besøg
inden du fatter pennen.
Ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest
mandag den 8. september 2008.
Send den med relevante bilag
til rk@rk.dk eller til Rødovre
Kommune, Rødovre Parkvej
150, 2610 Rødovre. Mærk ansøgningen: Personaleafdelingen
08.02205. Skriv venligst i ansøgningen hvor du så annoncen første gang.

Forstander søges
til behandlingshjemmet
Nebs Møllegård
Nebs Møllegård er en specialinstitution drevet af Ringsted Kommune med plads til 24 børn med udviklings- og personlighedsforstyrrelser i alderen 6 til 16 år. (se www.nebsmoellegaard.dk)
Arbejdsopgaver:
Forstanderen har det overordnede ansvar med reference til Ringsted Kommune for alle forhold på institutionen, væsentligst drejer
det sig om:
At sikre, at alle aktiviteter altid har omsorgen for og behandlingen af børn og deres familie som udgangspunkt
Løbende udvikling af ide- og teorigrundlag for behandlingen
Løbende udvikling af behandlingsmetoderne
Overordnet personaleledelse
Administration og økonomi
1HEV0¡OOHJnUGVRYHURUGQHGHSUR¿OXGDGWLORJSODFHULQJRJ
samarbejde i den kommunale kontekst
MED-udvalg, herunder sikkerhedsarbejde
Udviklings- og uddannelsesaktiviteter i organisationen
.YDOL¿NDWLRQHU
En person der har indsigt i og respekt for den miljøterapeutiske behandlingsmetode og er engageret i dens praktiske,
teoretiske og forskningsmæssige videreudvikling
En person, der har teoretiske forudsætninger og praktisk erfaring med ledelsesmæssige, organisatoriske, administrative
og dynamiske processer i et behandlingsmiljø. Gerne med
videre-/efteruddannelse på akademisk niveau
En person, der har fokus på at uddelegere opgaverne til de
relevante faggrupper under hensyntagen til helheden og i
respekt for tværfagligheden
En person, der har personlige og uddannelsesmæssige
forudsætninger for og erfaring med at praktisere en anerkenGHQGHVDPDUEHMGHQGHO\WWHQGHUHÀHNVLYUHVSHNWIXOGRJ
handlekraftig ledelsesstil
En person, der er synligt engageret i det daglige arbejde og
optaget af at bidrage til et godt arbejdsmiljø samt medarbejdernes forsatte personlige og faglige udvikling
En person, der kan vise Nebs Møllegårds kvaliteter i dynamisk samspil med omgivelserne
9LNDQWLOE\GH
Et udviklende og udfordrende arbejde
Mulighed for at videreudvikle og fremadrette en traditionsrig
behandlingsinstitution med en snart 60-årig udviklingshistorie
En kompetent og engageret personalegruppe
Rummelige og naturskønne rammer
Løn i henhold til overenskomst og aftale om ny løn
For yderligere oplysninger rettes henvendelse til leder af specialtilbud i Ringsted Kommune Anette Kureer (tlf. 57 62 82 49), ledende
psykolog på Nebs Møllegård Tine Heede (tlf. 57 62 86 00) eller
skoleleder på Nebs Møllegård Bodil Nissen (tlf. 57 62 86 00).

Rødovre Kommune

Tiltrædelse pr. 1. november 2008 eller snarest derefter.

2ÍDHUSET s 2DOVRE 0ARKVEJ 

Skriftlig ansøgning med eksamensbilag og anden relevant dokumentation sendes til:

 2DOVRE s % MAIL RK RKDK

%HKDQGOLQJVKMHPPHW1HEV0¡OOHJnUG1HEV0¡OOHYHM
-\VWUXS
$QV¡JQLQJVIULVW28. august 2008.
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Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

SUHMSGADE

SOCIALCENTER BISPEBJERG

Afdelingsleder

Sagsbehandler

Vi søger en afdelingsleder til vores ambulante familiebehandling i
Suhmsgade. Du får medarbejdere med gode faglige kompetencer.

Vi har en spændende stilling med fokus på socialt arbejde,
gode kolleger og et godt arbejdsmiljø!

Vi søger en afdelingsleder pr. 1/10, hvor ½ af tiden er ledelse og ½ af
tiden er familiebehandler. Suhmsgade fungerer som ambulant behandlingstilbud til familier, hvor vi både kommer hjem til familierne, og de
kommer i Suhmsgade.

Din opgave bliver at arbejde med borgere i vores distrikt, som er
personligt eller socialt vanskeligt stillede, og som derfor har behov for
særlig støtte til at få hverdagen til at fungere.
Det primære arbejde er at yde borgeren en god rådgivning og vejledning
samt at koordinere den socialfaglige indsats med samarbejdspartnere
internt som eksternt.
Opgaverne er mangeartede: boligindstillinger, husvilde og herbergs
opfølgning, behandlingstilbud, omsorgssamtaler, hjælp til administration/
økonomi. Da borgernes forsørgelsesgrundlag både kan være en
førtidspension, kontanthjælp eller en lønindtægt, skal du være indstillet på
at arbejde med lovområder indenfor aktivloven, serviceloven og
pensionsloven.
Ansøgningsfrist 25. august 2008.
Læs mere om stillingen på www. kk.dk/job

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

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Socialforvaltningen

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

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Socialforvaltningen
www.kk.dk/job

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

HANDICAPCENTER KØBENHAVN

BØRNEFAMILIETEAM NØRREBRO

Socialrådgiver/formidler

Faglig koordinator

Kom og vær med til at sikre handicappede voksne i Københavns
Kommune en god faglig rådgivning og sagsbehandling.

Et tværfagligt team med mange projekter, interne og eksterne
samarbejdsﬂader søger et fagligt fyrtårn.

Vi søger nye kolleger med tiltrædelse 1. september 2008 eller snarest
herefter.
Kerneopgaverne er råd- og vejledning og iværksættelse af handicapkompenserende ydelser og støtteforanstaltninger efter Serviceloven.
Herunder udgør ligeledes udarbejdelse af sociale handleplaner en vigtig
opgave. Samtidig varetages udbetalinger af forsørgelsesydelser efter
pensionslovene m.ﬂ.

Vi har brug for en erfaren og fagligt dygtig socialrådgiver med mod på at
være fagligt og sparringsmæssigt omdrejningspunkt i et stort team med
en hektisk, men engageret hverdag.
Opgaverne vil bl.a. være
s SOCIALFAGLIG STTTE TIL TEAMETS SAGSBEHANDLERE I ENKELTSAGER
s AT DELTAGE I MDER I "RN OG 5NGE 5DVALGET
s AT VRE OPDATERET MHT RELEVANT LOVGIVNING
s KOORDINERENDE FOR OPLRING AF NYE MEDARBEJDERE I TEAMET

Vil du vide mere så kontakt Lisbeth Jeritslev tlf. 3317 8978 eller Marlene
Rasmussen tlf. 3317 8974 eller læs mere om stillingen på www.kk.dk/job
Ansøgningsfrist: mandag den 25. august 2008 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 35.
Ansøgning sendes til: Handicapcenter Øst, Østerfælled Torv 13, 2100
København Ø eller HandicapcenterO@sof.kk.dk

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

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Socialforvaltningen
www.kk.dk/job
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Vores teoretiske reference bygger på en kombination af Systemisk og
psykodynamisk familieterapi samt kropsterapi.
Mere information se www.suhmsgade.dk eller www.kk.dk
Informationsmøde: Mandag d. 25/8 kl. 17:30 i Suhmsgade tilmelding mail
til gf73@sof.kk.dk.
Ansøgningsfrist: Mandag den 25/8 2008 kl. 18.
Ansøgningen sendes til nedenstående adresse:
Københavns Kommunes Børne- og Familieinstitution, Suhmsgade 4,1.
1125 København K
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Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

(VIS DU VIL VIDE MERE KAN DU KONTAKTE TEAMCHEF 4ERJE "ECH PË  
Ansøgningsfrist  SEPTEMBER  KL 
Se mere på www.kk.dk/job
3OCIALCENTER .RREBRO 'RIFFENFELDSGADE   +BENHAVN .

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

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Socialforvaltningen
www.kk.dk/job
#&
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Vi er en gruppe medarbejdere i Helsingør Kommunes
Familierådgivning der søger DIG som kollega

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Vi er en afdeling med en medarbejderstab præget af høj faglighed og stor kompetence. Vores mål er, at fælles kompetencer og erfaringer i så høj grad som muligt bliver anvendt til
brugernes og afdelingens bedste.
Yderligere er vores afdeling på nuværende tidspunkt i gang
med en revurdering af organisationsstruktur og ledelsesform, så hvis du er en af vores nye kollegaer, kan du være
med til at påvirke din nye arbejdsplads.
Familierådgivningens målgruppe er børn og unge med særlige behov og deres familier, samt børn med handicap.
Familierådgivningen er i dag normeret til 23 rådgivere og 6
administrative sagsbehandlere.
Familierådgivningen er opdelt i flere forskellige teams,
som har specialiseret sig indenfor hver deres område
Undersøgelsesteamet, hvor arbejdsopgaverne er centreret
omkring udarbejdelse af § 50 undersøgelser.
Forebyggelsesteamet, hvor arbejdet er centreret omkring
den vifte af forebyggende foranstaltninger, der tilbydes i
kommunen, herunder iværksættelse af og udarbejdelse
af handleplaner for kontaktpersoner, hjemmehossere,
aflastningsfamilier mm.
Ungeteamet, der primært arbejder med kommunens kriminelle unge, og har et tæt samarbejde med politi og
SSPK-medarbejdere.
Anbringelsesteamet som arbejder med anbragte børn og
deres familier.
Handicapteamet, der tilbyder støtte til familier med et
handicappet barn.
På nuværende tidspunkt er der ledige stillinger i undersøgelsesteamet, anbringelsesteamet og handicapteamet.

Vi kan så til gengæld tilbyde
Mulighed for at påvirke den fremtidige organisationsstruktur
Et udfordrende job med alsidige arbejdsopgaver
Engagerede og kompetente kollegaer
Sagsrelateret supervision
Faglig og personlig udvikling
En afdeling med fokus på metodeudvikling, eksempelvis
oplæring i Familierådslagning som metode
Et tilrettelagt introduktionsprogram for dig som ny medarbejder
Som medarbejder i Helsingør Kommunes Socialforvaltning,
har du mulighed for at være med i vores fitnesscenter, og
vores kunstklub. Derudover har vi vores fælleskommunale
Velfærdsudvalg med mange forskellige tilbud herunder leje
af sommerhuse. Der er også mulighed for at melde sig ind i
motionsforening MK70 der tilbyder forskellige sportsgrene.
Flere oplysninger
Kan indhentes hos konstitueret leder for
Familierådgivningen, Tommy Olsen på telefon 25312219 og
på kommunens hjemmeside www.helsingorkommune.dk.
Løn og ansættelsesvilkår
Efter overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere
og efter principperne i Ny Løn. Udgangspunktet er en startløn på løntrin 33. Nyansatte med over tre års relevant erfaring indsættes på løntrin 35.
Ansøgningsfrist til de ledige stillinger er den 27. august
2008 med morgenposten.
Der forventes ansættelsessamtaler i uge 36.
Ansøgningen vedlagt relevant dokumentation skal sendes til:

Desuden har vi brug for en barselsvikar snarest muligt.
Vi søger kollegaer, der
Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
Er villig til at medvirke i vores omstillingsproces
Er indstillet på teamarbejde
Besidder en respektfuld tilgang til borgerne og er god til
at skabe tillid og kontakt
Ser muligheder frem for begrænsninger
Kan arbejde systematisk
Kan lide skriftligt og administrativt arbejde
Har økonomisk flair og ansvarlighed
Kan tage selvstændige beslutninger
Er rummelig og tolerant.
Kan medvirke til et psykisk godt arbejdsmiljø
Har mod på udvikling

Helsingør Kommune
www.helsingorkommune.dk
#'

Social- og Sundhedsforvaltningen
Att.: Julie Wachmann
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Ansøgningen kan alternativt sendes via mail til:
jtw46@helsingor.dk
Ansøgningen skal mærkes med SOC/17/08.
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www.ballerup.dk/job
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Socialrådgiver/socialformidler til
Jobcenter Ballerup
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Ballerup Årets
Idrætskommune

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online
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Flere gode
udfordringer
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Genopslag

Socialfaglig koordinator

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

– til Rådgivningscentret i Lyngby-Taarbæk Kommune, 37 timer ugentligt til Børne- og familieområdet
Børne- familierådgivningen er blevet opnormeret med henblik på at opkvaliﬁcere børne- og
familieområdet. Vi søger en socialrådgiver/
socialformidler 37 timer ugentligt der besidder
grundigt kendskab til det socialfaglige område
til ansættelses snarest muligt.
Stillingsopslag med uddybende beskrivelse af
stillingerne ﬁnder du på Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside www.ltk.dk. Du er også velkommen til at rette henvendelse til Socialfaglig

leder Anne-Mette Henriksen på mail ash@ltk.dk
eller telefon 45 97 34 78 eller Handicapkonsulent Hanne Christensen på mail hch@ltk.dk eller
telefon 45 97 34 10.
Ansøgningsfrist
Den 27. august 2008.
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge
36/37.

Bliv Voksen– og Handicaprådgiver
Voksen– og Handicapteamet søger snarest muligt en ny kollega 37 timer ugentlig
Du vil blive en del af en rådgivergruppe, som
arbejder med rådgivning og visitation i forhold
til fysisk handicappede, udviklingshæmmede,
autister, sindslidende, misbrugere, borgere med
sociale problemer og ﬂygtninge.
Dit primære arbejde vil blive i forhold til 2
målgrupper, idet du skal varetage af rådgivning
og visitationsopgaver i forhold til sindslidende
borgere og borgere med udviklingshæmning/
autisme.
Vi arbejder ud fra holdningen om at sætte
fokus på muligheder frem for begrænsninger.
Området er under stadig udvikling, hvorfor vi
arbejder løbende med udvikling af nye processer og samarbejdsrelationer. Teamet har en
faglig bredde og bæredygtighed, der giver rum
for specialisering for den enkelte medarbejder.
Vi lægger vægt på, at du
UÊ iÀÊÕ``>iÌÊÃV>ÀF`}ÛiÀÊÉÊÃV>vÀ`iÀ
UÊ Ê >ÀÊiÀv>À}ÊiiÀÊiÀÊÞÕ``>iÌÊi`ÊÌiresse for området
UÊ Ê >ÀÊ}`iÊiÛiÀÊvÀÊÕ`Ì}Ê}ÊÃÀvÌ}Êmunikation
UÊ >ÀÊy>ÀÊvÀÊÌÛCÀ}Fi`iÊÃ>>ÀLi`i
UÊ Ê>Ê>ÀLi`iÊÃiÛÃÌC`}ÌÊi`ÊÃÌÀÊ«itence
UÊ >ÀÊiÌÊ«ÃÌÛÌÊÛÃÊÊ}ÊiiÃiÃÞ°

www.ltk.dk
$!

Vi kan tilbyde
UÊ i
Ê ÌÊÛivÕ}iÀi`iÊÌi>Êi`Ê}`iÊi}>iÀÊ
og et godt arbejdsmiljø
UÊ v>}}iÊÕ`vÀ`À}iÀÊ}Êi}>Êvii`L>V
UÊ vÊ >}}ÊÃ«>ÀÀ}Ê}Ê«CÀ}ÊvÀ>ÊÌiÀÊv>}}Ê
konsulent og ekstern supervision
UÊ ÃiÛÃÌC`}ÌÊ>ÀLi`iÊi`ÊÃÌÀÊ«iÌiVi
UÊ i
Ê Ê>ÀLi`Ã«>`Ã]Ê`iÀÊÛC}ÌiÀÊFLi i`]Êi`ansvar og anerkendelse
UÊ yiÃÌ`Ê}Ê>Ê©`>iÃi°
Vi har erfaring for, at det kan styrke afdelingen,
at vi er forskellige. Vi opfordrer derfor personer
af forskellig etnisk oprindelse, køn og alder til
at søge.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til faglig konsulent Marianne Bjørnholt på telefon
45 97 33 64.
Ansøgningen sendes til
Job og Social Service
Administrationsbygningen
Toftebæksvej 12, 2. sal
2800 Lyngby
eller til socama@LTK.dk. Ansøgningen skal være
os i hænde senest torsdag den 28. august 2008.

...her finder du flere jobtilbud
Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine evner.
Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

Flere gode
udfordringer
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Rådgiver til kontanthjælp
Kollega til team med højt fagligt niveau og et
godt arbejdsmiljø
Har du et ønske om at fremme jobperspektivet
for udsatte kontanthjælpsmodtagere og understøtte borgerens afklaring og egen indsats
for at ﬁnde job? Så kan du blive en del af et
team på 9 arbejdsmarkedsrådgivere, som er
tovholdere for beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Vi
holder fokus ved fælles prioriteringer og specialisering bl.a. af ungeindsatsen. Teamet lægger
vægt på et fagligt og kollegialt arbejdsklima
med gode muligheder for at præge tilrettelæggelsen af det daglige arbejde og den faglige
udvikling.
Stillingsproﬁlen har et bredt fagligt indhold,
hvor du skaber resultater gennem:
UÊ ÊLÃ>Ì>iÀÊi`ÊÛC}ÌÊ«FÊ `L>ÀiÊL«>iÀÊ
og aktive tilbud
UÊ Ê-Þ}i«v©}}ÊvÀÊÌ>Ì C«Ã`Ì>}iÀiÊ
med fokus på aktive tilbud
UÊ Ê1`Ài`}Ê}ÊÛÕÀ`iÀ}Ê>vÊ>ÀLi`ÃiÛiÊvÀÊ
borgere, der skal afklares til revalidering,
ﬂeksjob og førtidspension
UÊ Ê ÊLÀi`ÊÃ>>ÀLi`Ãy>`iÊÌÊÛÀÃ i`Ãsulenter, sociale mentorer, eksterne aktører
og socialcenter mv.
UÊ Ê1`Û}Ê>vÊÞiÊiÌ`iÀÊ}Ê>ÌÛiÊÌLÕ`ÊÊ
Vi lægger vægt på, at du har:
UÊ Ê ÊÕ``>iÃiÃL>}}ÀÕ`ÊÃÊÃV>ÀF`}ÛiÀÉ
formidler
UÊ Ê ÌÊÃ`ÌÊv>}}ÌÊvÕ`>iÌÊi`Êi`Ã>LÊÌÊ
lovgivning og redskaber
UÊ Ê`iÊiÛiÀÊvÀÊ>ÌÊÕiÀiÊ>ÀÌÊ}Ê
respektfuldt om rammer og krav
UÊ Ê>ÀÊvÀÊ>`ÃÌÀ>ÌÛiÊvÕÌiÀÊi`ÊÃ>ÃÊ
for systematik og datadisciplin
Vi er kendt for:
UÊ Ê ÊÛi`ÀiÛiÌÊ>ÀLi`Ã«>`Ã]Ê`iÀÊÛC}ÌiÀÊv>}}Ê
udvikling højt – også når der er travlt
UÊ Êi`iÃiÊ}Êi`>ÀLi`iÀiÊi`ÊvÕÃÊ«FÊiÌÊ
godt arbejdsmiljø
UÊ Ê ÌÊvCiÃÊÛCÀ`}ÀÕ`>}]ÊÃÊL°>°Ê ÛiÀÊ«F\Ê
>}} i`]Ê>iÀi`iÃiÊ}Êi`>ÃÛ>ÀÊ
UÊ Ê ÌÊÀi}ÌÊÃ>}ÃÌ>ÊqÊÃÊiÀÊi`Ã>ÌÊÊ«Cringsperioden
UÊ Ê>}}ÊÃ«>ÀÀ}Êi`Êi}iÀÊ}Êv>}}ÊÃÕlent samt ekstern supervision

www.ltk.dk
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i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

UÊ Ê*ÃÌÛ]Ê>«ÌÃÊÌiÀiÃÃiÊ}Ê«L>}
UÊ ÊiÃÀ`}]Ê>Ê©`>iÃiÊqÊ}Ê}`iÊ
muligheder for at udvikle dine kompetencer
UÊ Ê Ê>Ìi]Ê`iÀÊvÀÃÌiÀÊi`ÊÃÕ`Ê}ÊCiÀÊ
mad, og idrætsforening med ﬁtnesscenter
UÊ Ê iÌÀ>Ê«>ViÀ}ÊÊÞ}LÞÊ-ÌÀViÌiÀÊi`Ê
gode traﬁkale forbindelser og indkøbsmuligheder
UÊ Ê1`Û`iÌÊÀÃiLiÀi`Ã>LÊ ÃÊ>VÊ°
Yderligere oplysninger
kan du få ved at kontakte teamleder Britta
ÞLiV Ê«FÊÌv°Ê{xÊÇÊÎ{ÊÈÎÊiiÀÊLViÌiÀV ivÊ
iÊ-©}>>À`Ê«FÊÌv°Ê{xÊÇÊÎÓÊn{°Ê ÕÊiÀÊ}ÃFÊ
velkommen til at tale med en kommende kollega.
ÕÊ>Êw`iÊÀiiÛ>ÌiÊ«ÞÃ}iÀÊ«FÊÞ}LÞ
/>>ÀLCÊÕiÃÊ iiÃ`i\ÊÜÜÜ°Ì°`°
iÌÊiÀÊÛÀiÃÊiÀv>À}]Ê>ÌÊvÀÃi} i`ÊiÀÊiÊ
styrke. Vi har plads til unge, seniorer, singler
og småbørnsforældre. Vi opfordrer personer af
forskellig etnisk baggrund, køn og alder til at
søge.
Skriftlig ansøgning
Ûi`>}ÌÊL>}ÊÃ>ÊÛCÀiÊÞ}LÞ/>>ÀLCÊÕiÊÊ C`iÊÃiiÃÌÊ>`>}Ê`iÊÓx°Ê>Õ}ÕÃÌÊ
ÓäänÊ°Ê£ÓÊ}ÊÃi`iÃÊÌÊ
Lyngby-Taarbæk Kommune
LÊ}Ê-V>Ê-iÀÛVi
/vÌiLCÃÛiÊ£Ó
ÓnääÊÞ}LÞ°Ê
ÕÊ>Ê}ÃFÊLiÞÌÌiÊ>v`i}iÃÊ>>`ÀiÃÃiÊ
socama@ltk.dk.
Vi forventer at afholde samtaler torsdag den
Ón°Ê>Õ}ÕÃÌÊÓään°

Lyngby-Taarbæk

...her finder du flere jobtilbud
Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine evner.
Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.
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Holbæk Sygehus søger

a Socialrådgiver
til Børneafdelingen

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC
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Vil du arbejde i et tværfagligt
miljø med omsorgssvigtede
børn, syge og handicappede
børn og deres familier samt
sårbare gravide, så mangler
vi dig 37 t/pr. uge den 1.
september 2008 eller snarest
derefter.
Socialrådgiverens arbejdsopgaver er almindeligt socialt
arbejde i sygehusregi i relation
til syge og handicappede børn
m.m. Herunder rådgivningsog vejledningsfunktion samt
udarbejdelse af ansøgninger i
relation til primært Serviceloven, Barselloven og Aktivloven.
Koordinerende funktion i relation til eksterne socialfaglige
samarbejdspartnere i svære

børnesager med for tidligt
fødte børn, handicappede børn,
kronisk syge børn, omsorgssvigtede børn, sårbare gravide,
suicidaltruede unge m.ﬂ. Løbende undervisning af personale
samt øvrigt personale. At indgå
i »teamet for overvægtige børn
og unge« samt »teamet for
sårbare gravide«
Ring til ledende oversygeplejerske Inge Jørgensen tlf. 5948
4202 eller socialrådgiver Eileen
Bouchet tlf. 5948 4206 for
yderligere oplysninger.
Se hele stillingsopslaget og
læs mere om Holbæk Sygehus
på www.regionsjaelland.dk
Vi glæder os til at høre fra dig.

Støttecenter mod incest
søger
socialrådgiver med psykoterapeutisk
efteruddannelse
25 timer pr. 1. oktober 2008 eller snarest derefter
Har du lyst til at arbejde med voksne, der i barndommen
har været udsat for seksuelle overgreb, samt deres pårørende, og ønsker du at kombinere dine faglige kvalifikationer som socialrådgiver og psykoterapeut, så er denne
stilling måske noget for dig.
Støttecenter mod incest er en selvejende institution, som
er finansieret af midler fra Velfærdsministeriet. Vi er 4
fastansatte lønnede medarbejdere og 11 frivillige medarbejdere.
Centret har som formål at hjælpe seksuelt misbrugte
voksne kvinder og mænd samt deres pårørende.
Formålet omsættes i følgende kerneydelser:
s ,ANDSDKKENDE ANONYM TELEFONRÍDGIVNING
s %TABLERING OG OPFLGNING AF SELVHJLPSGRUPPER
s 3PECIALRÍDGIVNING FOR 6)3/ $EN NATIONALE 6IDENS OG
Specialorganisation
s 'RUPPETERAPI OG SOCIALT GRUPPEARBEJDE

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Dine arbejdsopgaver vil være:
s 4ELEFONRÍDGIVNING
s 3UPERVISION OG UNDERVISNING AF FRIVILLIGE MEDARBEJDERE
s 6ISITERING TIL SELVHJLPSGRUPPER
s $IVERSE 6)3/ OPGAVER
s 'RUPPETERAPI OG SOCIALT GRUPPEARBEJDE

HI>AA>C<:G

IeY_WbhZ]_l[h%ieY_Wb\ehc_Zb[hj_b
@eXY[dj[hHeia_bZ[
>7Zh`²[i^\ZahZhV[hc^iiZiZgYZgZcaZY^\hi^aa^c\hdbhdX^VagY"
\^kZg$hdX^Va[dgb^YaZg(,i^bZgbZYi^aig²YZahZYZc&#hZeiZbWZg
'%%-#
6gWZ_Yhde\VkZgcZWZhig^VihVbVgWZ_YZbagZiiZibZYWdg\ZgZ
^bViX]\gjeeZ)d\*dbViV[`aVgZZg]kZgkhZkcZcd\h`VWZZc
hiVW^ai^a`cnic^c\i^aVgWZ_YhbVg`ZYZiZki#hdbÓZ`h_dWZaaZg
^cYhi^aaZi^a[³gi^YheZch^dc#
9ZggYZhdkZgh²ga^\ibagZiiZYZWZh`²[i^\ZahZhi^aWjYd\k^g`"
hdb]ZYh`dchjaZciZg!YZg`Vc^cYYgV\Zh^V[`aVg^c\hegdXZhhZc#
9Zga²\\Zhk²\ie[V\a^\`kVa^iZi^de\VkZa³hc^c\Zc!]kdg[dg
YZgZgi^a`cniiZi[V\a^\Z`dchjaZciZg!hdb`VckZ_aZYZd\gY[³gZ
hV\hWZ]VcYaZgcZ#
I[^[b[ij_bb_d]iefibW][jfmmm$heia_bZ[$Za

Vi ønsker en medarbejder, der:
s (AR ERFARING I ARBEJDET MED MENNESKER DER ER TIDLIGT
skadede
s "ESIDDER EN BRED SOCIALFAGLIG ERFARING
s (AR ERFARING I AT ARBEJDE MED GRUPPER
s "ESIDDER SUPERVISIONSERFARING
s %R GOD TIL FORMIDLING SÍVEL MUNDTLIGT SOM SKRIFTLIGT
s +AN ARBEJDE SELVSTNDIGT PROCESSUELT OG STRUKTURERET
Vi tilbyder:
s %N LILLE DYNAMISK ARBEJDSPLADS MED ENGAGEREDE MEDARbejdere og gode faglige udviklingsmuligheder
s %T GODT PSYKISK ARBEJDSMILJ FAGLIG SPARRING OG ET HJT
fagligt niveau
s -ULIGHED FOR AT PRGE UDVIKLINGEN AF ARBEJDSFELTET GENnem metodeudvikling
s )NTERN OG EKSTERN SUPERVISION
s 'RUNDIG INTRODUKTION TIL SAMTLIGE ARBEJDSOPGAVER I STARten af ansættelsen
,N OG ANSTTELSESFORHOLD I HENHOLD TIL AFTALE MELLEM
$ANSK 3OCIALRÍDGIVERFORENING OG STATEN
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse
TIL CENTERLEDER *ETTE ,YAGER TLF  $ER HENVISES I
øvrigt til vores hjemmeside www.incest.dk.
Ansøgningen med relevant dokumentation fremsendes til
3TTTECENTER MOD INCEST 4HORVALDSENSVEJ   &REDERIKSBERG # SENEST D  KL 

lll#gdh`^aYZ#Y`
$#

!NSTTELSESSAMTALER FORVENTES AFHOLDT TIRSDAG D  OG
ONSDAG D 
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Har du lyst til at arbejde
med børn og unge
- og deres forældre?

To stillinger i Fabu

Stillingen er på 37 timer ugentligt

Socialafdelingens pensionsgruppe søger snarest muligt eller pr.
1. oktober 2008 en engageret og dygtig medarbejder til at
forestå de daglige arbejdsopgaver. Pensionsgruppen udbetaler
pension til førtids- og alderspensionister i Køge Kommune.
Pensionsgruppen er opdelt i tre afsnit, en administrativ gruppe
og to socialfaglige grupper, en på handicap- og en på pensionsområdet.
Arbejdsopgaver på pensionsområdet er blandt andet at

 ydehelhedsorienteretrådogvejledningtilfolke-ogførtidspensionister
 EHUHJQHogXGEHWDOHpensioner
 EHKDQGOHDQV¡JQLQJHUompersonligetillægjf.Pensionsloven
 EHKDQGOHDQV¡JQLQJHUomydelserjf.Aktivloventilførtidspensionister tilkendt pension efter 1. januar 2003
 LQGVWLOOHtilDONRKROEHKDQGOLQJtilfolke-ogførtidspensionister.
Vi forventer, at du

 HUIDJOLJvelfunderetilovgivningogVRFLDOWDUEHMGH
 HURPVWLOOLQJVSDUDWiforholdtilnyemetoderoglovændringer
 KDUevnentilDWDUEHMGHselvstændigtogHQJDJHUHW
 KDUgodeNRPPXQLNDWLRQVHYQHUEnGHmundtligtogskriftligt
 HUgodtilDWVDPDUEHMGH
 KDUSUDNWLVNHUIDULQJmedEDB.
Vi ser gerne, at du er

 XGGDQQHWVRFLDOIRUPLGOHUVRFLDOUnGJLYHUellerKDUenDQGHQ
kommunal baggrund.
Vi kan tilbyde

 HWDIYHNVOHQGHogselvstændigtDUEHMGH
 WY UIDJOLJWVDPDUEHMGHmedXGVWUDNWselvstændigkompetence
 HWgodtDUEHMGVNOLPDmedstormulighedforIDJOLJudvikling
 HWG\QDPLVNområdemedG\JWLJHhjælpsommeNROOHJDHU
 ÀHNVWLGVRUGQLQJ
 HWDUEHMGHtætpåoffentligeWUDQVSRUWPLGOHU
Socialafdelingen er den ene af tre afdelinger i Køge Kommunes
6RFLDOog$UEHMGVPDUNHGVIRUYDOWQLQJ6RFLDODIGHOLQJHQIRUHWDger afgørelser efter den sociale lovgivning og sagsbehandling
vedrørendeVRFLDOHEHJLYHQKHGHUViKDUsommålDWværeen
attraktiv og faglig kompetent arbejdsplads med stort ansvarsområde og udstrakt kompetence til den enkelte medarbejder.
Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos gruppeleder
LisPedersenpåtelefon56672553.DuNDQogsåEHV¡JHvores
hjemmeside på www.koege.dk
Løn- og ansættelsesvilkår

eftergældendeoverenskomst.LønnenvilEOLYHIRUKDQGOHWmed
din faglige organisation i henhold til aftale om Ny Løn.
AnsøgningenmedELODJogevt.referencerVNDOviKDYHsenest
WLUVGDJden26.DXJXVWkl.10.00.DerDIKROGHVVDPWDOHU
WRUVGDJden28.DXJXVW2008.Ansøgningenmærkes´2SVODJ
nr.2008-18991”ogsendestil:
Køge.RPPXQH6RFLDOog$UEHMGVPDUNHGVIRUYDOWQLQJHQ
Sekretariatet, Torvet 1, 4600 Køge,
eller på mail saf.stillinger@koege.dk
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk

Koordinator i Fabu Rødovre
- Forældre og Børnecentret
0R  SEPTEMBER  ELLER SNAREST DEREFTER ER EN FAST STILLING PÍ
 TIMER PR UGE LEDIG SOM KOORDINATOR I &ABU 2DOVRE &ORLDRE
OG "RNECENTRET

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Socialafdelingen søger
sagsbehandler til pensionsområdet

&ABU 2DOVRE UDFRER SAMVRSOPGAVER OG KONSULENTOPGAVER
inden for børne- og ungeområdet for kommuner og statsforvaltninger.
+OORDINATOREN BLIVER EN DEL AF ET KOORDINATORTEAM PÍ  SOCIALRÍDGIVERE +OORDINATORERNE HAR ANSVARET FOR FORBEREDELSE VISITATION
DAGLIG STYRING OG OPFLGNING AF OPGAVERNE $ESUDEN UDFRER
koordinator egne samværs- og konsulentopgaver i et begrænset
omfang.
'EOGRAFISK DKKER VI 3JLLAND PRIMRT +BENHAVNS OG .ORDSJLLANDSOMRÍDET MED UDGANGSPUNKT FRA KONTORET I 2DOVRE

Specialkonsulent i Fabu København
- familieplejeområdet
%T NYOPRETTET VIKARIAT SOM SPECIALKONSULENT ER LEDIG TIL BESTTELSE
FRA  OKTOBER  3TILLINGEN ER PÍ  TIMER PR UGE FORELBIG FOR
1 år med mulighed for forlængelse.
$U VIL BLIVE TILKNYTTET &ABUS SPECIALGRUPPE SOM BESTÍR AF  DYGtige, erfarne medarbejdere, socialrådgivere og socialpædagoger,
som varetager anbringelser af børn og unge med handicap såvel
i aflastnings- som fuldtidspleje.
Arbejdsområdet består af varetagelse af tilsyn, rådgivning, vejledning og supervision til plejefamilier samt journalføring og rapportering til forvaltninger. Hertil kommer samarbejde med øvrige
samarbejdspartnere og forældre.
$U VIL FÍ FYSISK ARBEJDSPLADS BÍDE I (ILLERD OG 6ANLSE
Fælles for de to stillinger:
s $ET FORVENTES AT DU STILLER EGEN BIL TIL RÍDIGHED
s !RBEJDSPLADSERNE ER RGFRI
s ,N EFTER GLDENDE OVERENSKOMST MED INDPLACERING PÍ LNTRIN
 SELVFORVALTNINGSTILLG PÍ KR   PR MÍNED HENHOLDSVIS KR    TIMER 
s $IN ANSGNING VIL NATURLIGVIS BLIVE BEHANDLET FORTROLIGT
Koordinatorstillingen:
Yderligere oplysninger på www.fabu.dk eller centerleder Helge
4HOMSEN PÍ TELEFON     ELLER MAIL HT FABUDK !NSGNING
FREMSENDES PR MAIL TIL HT FABUDK ELLER PR POST MRK vANSGNINGv
TIL &ABU 2DOVRE 4ÍRNVEJ   2DOVRE SÍ DEN ER OS I HNDE
SENEST DEN  AUGUST  !NSTTELSESSAMTALER FORVENTES
AFHOLDT DEN  AUGUST 
Specialkonsulentstillingen:
Yderligere oplysninger på www.fabu.dk eller familieplejefaglig
LEDER -ARIANNE &OLDEN TELEFON     ELLER MAIL MF FABUDK
!NSGNING FREMSENDES PR MAIL TIL MF FABUDK ELLER PR POST MRK
vANSGNINGv TIL &ABU +BENHAVN *YLLINGEVEJ    6ANLSE
SÍ DEN ER OS I HNDE SENEST DEN  AUGUST  !NSTTELSESSAMTALER FORVENTES AFHOLDT DEN  AUGUST 
Fabu er en sammenlægning af Familieplejen for børn og unge
og Døgnplejeformidlingen i Nordsjælland i 2007. FABU er den
største private udbyder af samværs- og familieplejeydelser og
varetager p.t. 150 samværs- og konsulentopgaver og 415 familieplejeanbringelser. Vi er 30 faste medarbejdere og 20 eksterne
konsulenter og har kontorer i København, Rødovre og Hillerød. Vi
kan også findes på www.fabu.dk.
$$

!'
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6DJVEHKDQGOHUHWLOVnUEDUHE¡UQRJXQJH
Næstved sætter indsats til sårbare børn og unge på dagsordenen!
- Er du én af vores 8 nye sagsbehandlere?

Politisk ønskes en både tidlig og offensiv
indsats på området, og derfor er det
besluttet at
LJDQJV WWHHWRPIDWWHQGHRPVWLOOLQJVprojekt på døgn- og dagindsatser
XGYLGHVDJVEHKDQGOHUIXQNWLRQHQPHG
8 nye stillinger snarest muligt
LJDQJV WWHHWNRPSHWHQFHXGYLNOLQJVforløb i forbindelse med projektet
Børn- og Unge Afdelingens prioriteringer de kommende år vil være
¡JHWIRNXVSnI¡UVNROHRPUnGHWPHG
V UOLJRSP UNVRPKHGSnnULJH
¡JHWIRNXVSnXQJHLQGVDWVHULQ Umiljøet
XGYLNOLQJDIGHWWY UIDJOLJHVDPDUEHMde i de 4 distrikters lokale områder
¡JHWIRNXVSnDUEHMGVPLOM¡HWJHQHUHOW
PHGV UOLJRSP UNVRPKHGSnVDJVEHKDQGOHUJUXSSHQ
0HGDIV WLGLVVHIRNXVRPUnGHUVWDUWHV
et flerårigt omstillingsprojekt til efternUHW'HWKHOWRYHURUGQHGHPnOPHG
omstillingen er at nedbringe udgiftsQLYHDXHWSnRPUnGHWYHGKM OSDI
Q\W QNQLQJPHWRGHXGYLNOLQJXGYLNOLQJ
af nye indsatstyper i tilknytning til de
allerede etablerede samt et kompetenFHXGYLNOLQJVIRUO¡ESULP UWIRUVDJVEHKDQGOHUJUXSSHQPHQ¡YULJHIDJJUXSSHULQYROYHUHVLSURFHVVHQSnWY UVDI
organisationen.

0nOUHWWHGHLQGVDWVHUKYRUGHUDUbejdes med konkret tidsperspektiv i
LQGVDWVSURFHVVHQ
)RU OGUHLQGGUDJHOVHKYRUIRU OGUHQH
inddrages konsekvent i alle dele af
LQGVDWVSURFHVVHQKHUXQGHUUHOHYDQWH
tilbud til familien under en anbringelse af et barn.
1 UPLOM¡DQEULQJHOVHUKYRUEDUQHW
den unge så vidt muligt anbringes i
Q UPLOM¡HW
NRQRPLVNVWUDWHJLKYRUSULVHQIRU
LQGVDWVHQLQGW QNHVVRPODQJVLJWHW
VWUDWHJLLIRUKROGWLOPnOHW
Vi forventer derudover, at både omstilOLQJHQRJNRPSHWHQFHXGYLNOLQJVIRUO¡EHWYLOLQGJnLVDPPHQK QJPHGHW
forskningsbaseret kvalitetsudviklingsNRQFHSWSnXQJHRPUnGHWGHUOLJHOHGHV
LJDQJV WWHVWLOHIWHUnUHWLUHJLDI'HQ
Matrikelløse Døgninstitution.

1 VWYHG.RPPXQH
Personaleafdelingen
Teatergade 8
1 VWYHG
eller på e-mail job@naestved.dk
$QV¡JQLQJHQVNDOY UHPRGWDJHWVHnest tirsdag den 19. august 2008.
$QV WWHOVHVVDPWDOHUYLOILQGHVWHGL
XJH
Du er meget velkommen til at kontakte
VRFLDOIDJOLJFKHI9LEHNH1¡UJDDUGWHOHIRQFKHIIRU8QJH1HWY UNHW
0LFKDHO+DQVHQWHOHIRQ
HOOHU%¡UQRJ8QJHFKHI,QJH2OVHQ
WHOHIRQIRUDWK¡UHPHUHRP
stillingerne.

Børn- og Unge Afdelingen er en travl arEHMGVSODGVIRUFLUNDPHGDUEHMGHUH
og ledere med en mangeårig tradition
IRUVS QGHQGHXGYLNOLQJVSURMHNWHUEnGH
på forvaltningsområdet og i alle de forskellige indsatsområder, der er etableret
JHQQHPHQnUU NNHRIWHPHGDIV WL
et projektforløb forinden.

Projektet vil tage udgangspunkt i 5
bærende principper

Du kan derfor forvente en arbejdsplads,
KYRUGHUHUJDQJLWLQJHQHRJKYRU
KYHUGDJHQHUSU JHWDIJRGWKXP¡U
kvalitet i arbejdet og engagerede dygtige kolleger.

1. Strukturen med en forebyggelses- og
DQEULQJHOVHVW QNQLQJRJSUDNVLV
RSK YHVRJVDPPHQW QNHVXQGHU
I OOHVEHJUHEHW´LQGVDWVHQ´

Har du lyst til, sammen med os, at
GHOWDJHLHWVS QGHQGHXGYLNOLQJVIRUO¡E
GHNRPPHQGHnURJKDUGXHQUHOHYDQW
uddannelse eller en relevant øvrig vi-

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk
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GHQHUIDULQJSnVDJVEHKDQGOHURPUnGHW
er det nu, du sender din ansøgning til

ZZZQ VWYHGGNMRE

Medarbejder til kontanthjælpsteam
!'

Vild med arbejdsmarkedsområdet?

$A EN AF VORES RÍDGIVERE HAR VALGT AT SGE ANDRE UDFORDRINGER
søger kontanthjælpsteamet en ny kollega. Vi er et mindre
team på fem medarbejdere, som overtager sagerne, når
BORGEREN HAR VRET LEDIG I MERE END FEM MÍNEDER $IN UDdannelse kan være som socialformidler, socialrådgiver eller
anden relevant uddannelsesbaggrund.

+DUGXJRGHNRPPXQLNDWLYH
egenskaber?
+DUGXPRWLYDWLRQRJ
gennemslagskraft?

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

3TILLINGEN ER LEDIG PR  AUGUST  OG ER PÍ  TIMER UGENTligt.

(UGX´IUHPPHLVNRHQH´"

&Í MERE INFORMATION OM &AXE +OMMUNE PÍ VORES HJEMMESIDE WWWFAXEKOMMUNEDK ELLER KONTAKT EVENTUELT AFDELINGSLEDER ,ONE 0IIL PÍ TELEFON    MOBIL     ELLER
PÍ MAIL PII FAXEKOMMUNEDK FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
,NNIVEAUET VIL MATCHE DINE KVALIFIKATIONER

-REFHQWHU1 VWYHGV¡JHUQ\HVDJVEHKDQGOHUHWLO-RE
RJ.RPSHWHQFHWLOKHQKROGVYLV0DWFKRJ
Dine arbejdsopgaver er, ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv, at
IRUHVWnEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQIRULNNHIRUVLNUHGH
OHGLJHLPDWFKJUXSSHRJ
XGDUEHMGHMRERJV\JHRSI¡OJQLQJVSODQHU
VLNUHDWDOOHXDQVHWPDWFKJUXSSHInUHWWLOEXG

!NSGNINGSFRIST 4ORSDAG DEN  AUGUST  MED MORGENPOSTEN -RK ANSGNINGEN NR 
Ansøgning vedlagt CV sendes til:
*OBCENTER &AXE
2ÍDHUSVEJ 
 &AXE
%LLER PÍ MAIL PII FAXEKOMMUNEDK
,S DET FULDE STILLINGSOPSLAG PÍ WWWFAXEKOMMUNEDK

$IO¡QQLQJVNHUHIWHUJ OGHQGHRYHUHQVNRPVWPHOOHP
./RJ+.'DQVN6RFLDOUnGJLYHUIRUHQLQJ
'XNDQO VHKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWSn
ZZZQDHVWYHGGNMRE
)OHUHRSO\VQLQJHUNDQLQGKHQWHVKRVRPUnGHOHGHU3LD
$QGHUVHQSnWHOHIRQ

UNDGÅ BILKØEN

Nyuddannede opfordres også til at søge.
Jobcenter Næstved er et af 14 pilotcentre med 85
medarbejdere. I Jobcenter Næstved arbejder vi
med: Job som mål - Menneske som ressource - Arbejdsmarked som udgangspunkt
9LVNDEHUUHVXOWDWHULVDPDUEHMGHPHGYRUHVEUXgere/kunder.
9LJLYHUUHWWHWLOEXGWLOUHWWHWLGRJDIUHWWHYDULJhed.
9LVSLOOHUHQDNWLYUROOHIRUDWVNDEHHWYHOIXQJHrende arbejdsmarked - nu og i fremtiden.

ZZZQ VWYHGGNMRE

- søg til Faxe Kommune!
Vil du undgå bilkøen, og er du interesseret i børn og unge-områDET 6I HAR EN LEDIG STILLING PÍ  TIMER UGENTLIGT SOM SOCIALRÍDGIVERSOCIALFORMIDLER I "RN OG 5NGE AFDELINGEN SOM ER PLACERET I
Haslev by - tæt på motorvejen.
Vi har fået til opgave at gennemgå dele af anbringelsesområdet.
$EN NYE STILLING BESTÍR I EN GENNEMGANG OG REVISITATION AF CA
 ANBRINGELSESSAGER $EREFTER VIL STILLINGEN VRE EN DEL AF DET
eksisterende teamarbejde.
&Í MERE INFORMATION OM &AXE +OMMUNE PÍ VORES HJEMMESIDE
WWWFAXEKOMMUNEDK ELLER KONTAKT LEDER AF BRN OG UNGE !NNETTE 2ASMUSSEN PÍ TELEFON    
!NSGNINGSFRIST &REDAG DEN  AUGUST  INDEN KLOKKEN
 6I FORVENTER AT AFHOLDE SAMTALER I UGE 

Næstved

Ansøgning vedlagt CV sendes til:
&AXE +OMMUNE
"RN OG 5NGE
!TT !NNETTE 2ASMUSSEN
4INGVEJ 
 (ASLEV
%LLER PÍ MAIL ANRA FAXEKOMMUNEDK
,S DET FULDE STILLINGSOPSLAG PÍ WWWFAXEKOMMUNEDK

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk
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Brænder du for
beskæftigelsesindsatsen?
– Så har vi jobbet til dig
Til vores velfungerende, effektive og frugtbare sygedagpengeafdeling
søges to barselsvikarer med tiltrædelse snarest. Vikariaterne er for 1
år med mulighed for forlængelse. Arbejdet med sygedagpengemodtagerne er opdelt i 2 grupper; i gruppe 1 varetages den tidlige opfølgning
og afklaring i sagerne, i gruppe 2 varetages opfølgningen i sager over
40 uger. Vi har skabt gode resultater, primært på grund af en
målrettet tidlig indsats, mulighed for hurtig afklaring samt målrettet
fokus på langvarige sager – og sidst men ikke mindst, på grund af en
meget stabil, dygtig og engageret personalegruppe, med meget få
udskiftninger. Der er i afdelingen 15 opfølgningsmedarbejdere, og en
god normering. Begge vikariater er i gruppe 1.
I Jobcenter Hvidovre lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor der er
fokus på medarbejdernes trivsel, mulighed for indﬂydelse, kompetenceudvikling og dialogbaseret samarbejdsform. Hverdagen er præget af
en uformel omgangstone og en høj grad af engagement for arbejdet.
Der er massageordning, mulighed for gratis træning i motionscenter,
gratis kaffe/te ordning, ﬂextid med mere.
Vi ønsker at være kendt for at være et Jobcenter, hvor kontakten for
borgerne og virksomhederne er så let og ukompliceret som muligt.
Vi søger kollegaer, der er:
¥ Selvst¾ndige Ð og kan have ßere bolde i luften ad gangen
¥ Ansvarsbevidste Ð og kan lide at hndtere de administrative
opgaver der følger med jobbet
¥ Positive Ð og har en god portion humor
¥ Serviceorienterede Ð og s¾tter borgeren i centrum
¥ Uddannede socialrdgivere/socialformidlere eller med tilsvarende
erfaring.
Er du nyuddannet ser vi gerne en ansøgning fra dig – vi sørger
naturligvis for relevant oplæring!
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst
med forhandling efter principperne om Ny Løn.
Har vi fanget din interesse og ønsker du yderligere informationer, så
er du velkommen til at kontakte arbejdsmarkedsrådgiver Kim
Rasmussen på 3639 3887 eller afdelingsleder Nicolaj L. Drøschler
på 3639 3931.
Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til Hvidovre
kommune, Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administrationsafdelingen,
Rådhuset, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre eller via mail til:
arbejdsmarked@hvidovre.dk.
Ansøgningen skal mærkes: 53608.

6RFLDOUnGJLYHUH
til Elvergården
(OYHUJnUGHQL1 VWYHGV¡JHUWRVRFLDOUnGJLYHUHPHGHW
JHQQHPVQLWOLJWXJHQWOLJWWLPHWDOSnWLPHUWLOYRUHV
WRDIGHOLQJHU7LOWU GHOVHRNWREHURJJHUQH
tidligere.
)RUGHQHQHVWLOOLQJVYHGNRPPHQGHHUGHUWDOHRPHQ
WLGVEHJU QVHWDQV WWHOVHSnHWnUIUDDQV WWHOVHVGDWRHQ ULQJRJK¡UQ UPHUH 
'HWIRUYHQWHVDWDQV¡JHUKDUHUIDULQJSnRPUnGHWDQEULQJHOVHDIE¡UQKHUXQGHUVDPDUEHMGHWPHGIDPLOLHU
(OYHUJnUGHQHU1 VWYHG.RPPXQHVVSHFLDOLQVWLWXWLRQ
IRUE¡UQKYRUHQPnOUHWWHWRJLQWHQVLYS GDJRJLVN
PLOM¡WHUDSHXWLVNG¡JQEHKDQGOLQJHUSnNU YHW%¡UQHQH
HUQRUPDOWEHJDYHGHGUHQJHRJSLJHULDOGHUHQnU
VRPSnJUXQGDIWLGOLJHI¡OHOVHVP VVLJHIUXVWUDWLRQHU
RJHOOHURPIDWWHQGHRPVRUJVVYLJWRJWUDXPHULQGHQIRU
GHI¡UVWHOHYHnUKDUXGYLNOHWEHW\GHOLJHI¡OHOVHVP Vsige skader, der blandt andet forårsager omfattende
tilknytningsforstyrrelser.
)OHUHRSO\VQLQJHURPVWLOOLQJHUQHNDQInVYHGKHQYHQGHOVHWLOYLFHIRUVWDQGHU.HQ5DVPXVVHQDIGHOLQJVOHGHU7KRPDV%LUNKROPHOOHUIRUVWDQGHU3HU$DUNURJSn
WHOHIRQ
/ VKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWRJIXQNWLRQVEHVNULYHOVH
Sn(OYHUJnUGHQVKMHPPHVLGHZZZHOYHUJDDUGHQLQIR
KWWSZZZHOYHUJDDUGHQLQIR!
$QV¡JQLQJVNDOVHQGHVWLO(OYHUJnUGHQ9HGcVHQ
1 VWYHGELODJWUHOHYDQWHSDSLUHU
$QV¡JQLQJVIULVW2QVGDJGHQDXJXVW

ZZZQ VWYHGGNMRE

Ansøgningsfrist på stillingerne er mandag d. 25. august
2008 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag
d. 28. august 2008.
Mød os på nettet: www.jobcenter.hvidovre.dk
$'

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

!'
BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Region Sjælland øger kapaciteten
LE¡UQHSV\NLDWULHQL+ROE N1 VWYHGRJ5RVNLOGH
Den primære opgave
for vores nye kollegaer er
$INODULQJDIE¡UQHRJXQJGRPVSV\NLDWULVNH
SUREOHPVWLOOLQJHU
8QGHUV¡JHOVHVRJEHKDQGOLQJVDUEHMGHLIRU
KROGWLOE¡UQRJGHUHVIDPLOLHU
7Y UIDJOLJWVDPDUEHMGHPHGVRFLDOIRUYDOWQLQ
JHURJLQVWLWXWLRQHU
)RUDOOHIDJJUXSSHUYLOGHUEOLYHSODQODJWLQ
WURGXFHUHQGHXQGHUYLVQLQJ'HUXGRYHU¡QVNHU
E¡UQHRJXQJGRPVSV\NLDWULHQL5HJLRQ6M O
ODQGIRUWVDWO¡EHQGHDWXGE\JJHPXOLJKHGHQIRU
IDJOLJXGYLNOLQJRJXGGDQQHOVH
9LDUEHMGHULWY UIDJOLJHWHDPVKYRUIRUnEHQ
KHGRJLQWHUHVVHLDWDUEHMGHLHWWY UIDJOLJW
I OOHVVNDEY JWHVK¡MW
'HU¡QVNHVNOLQLVNLQGI¡OLQJRJJRGHHYQHUWLO
DWIRUPLGOHPRQRRJWY UIDJOLJYLGHQWLOVnYHO
VDPDUEHMGVSDUWQHUHVRPWLOE¡UQRJGHUHV
IDPLOLHU
)RUDOOHIDJJUXSSHUHIWHUVS¡UJHUYLVROLGIDJOLJ
EDJJUXQGRJNDQWLOE\GHHWVDPDUEHMGHLHW
NRPSHWHQWWY UIDJOLJWIHOWLHWNRQFHQWUHUHWRJ
XGIRUGUHQGHDUEHMGVNOLPD*HUQHHUIDULQJPHG
GHWE¡UQHRJXQJGRPVSV\NLDWULVNHIHOW)RUGH
HQNHOWHIDJJUXSSHUHIWHUVS¡UJHUYLVSHFL¿NNH
NRPSHWHQFHU
Overlæger/afdelingslæger
6SHFLDOO JHLQGHQIRUE¡UQHRJXQJGRPVSV\

NLDWULJHUQHVXSSOHUHWPHGSV\NRWHUDSHXWLVN
YLGHUHXGGDQQHOVH
Psykologer
0RQRIDJOLJXGYLNOLQJJHUQHSnVSHFLDOLVWQL
YHDXPHQPLQLPXPPHGDXWRULVDWLRQRJNODU
UHWQLQJPRGVSHFLDOLVWXGGDQQHOVH
(UIDULQJPHGWHVWSV\NRORJLVNHRSJDYHU
KHUXQGHUIRUPLGOLQJDIGLVVHWLOIRU OGUH
E¡UQXQJHRJVDPDUEHMGVSDUWQHUH
(UIDULQJPHGSV\NRWHUDSLLQGLYLGXHOWHOOHUL
HQWY UIDJOLJVDPPHQK QJH[IDPLOLHWHUDSL

Lægesekretærer
.HQGVNDEWLO*62SXV3DWLHQW
.DQWLOUHWWHO JJHVWUXNWXUHUHRJSULRULWHUH
DUEHMGVRSJDYHU
6HUYLFHPLQGHWRJÀHNVLEHO
9LIRUYHQWHUDWGHQ\HDPEXODQWHHQKHGHUHU
IXOGWHWDEOHUHGHLO¡EHWDI
9LDQV WWHUO¡EHQGHHIWHUKnQGHQVRPDQV¡J
QLQJHUQHNRPPHULQG
7LOWU GHOVHVWLGVSXQNWHIWHULQGLYLGXHODIWDOH

Sygeplejersker
(UIDULQJPHGREVHUYDWLRQRJEHVNULYHOVHDI
NOLQLVNHIRUKROGVRPGHNXQQHYLVHVLJLEDU
QHWVGHQXQJHVQ UPLOM¡

Ring og hør nærmere hos lederteamet
.OLQLVNNRRUGLQDWRUSV\NRORJ
$QQHWWH$QEHUWWOI

Socialrådgivere
*HUQHHUIDULQJPHGE¡UQHRJIDPLOLHDUEHMGH
IUDHQNRPPXQDOIRUYDOWQLQJ
*HUQHHUIDULQJPHGXGGDQQHOVHLIDPLOLHWH
UDSL

.OLQLVNNRRUGLQDWRURYHUO JH
-HVSHU3HGHUVHQWOI

Pædagoger
(UIDULQJPHGREVHUYDWLRQRJEHVNULYHOVHDI
NOLQLVNHIRUKROGVRPGHNXQQHYLVHVLJLEDU
QHWVGHQXQJHVQ UPLOM¡

/HGHQGHRYHUV\JHSOHMHUVNH
3RXO(ULN5DYQVPHGWOI

Ergoterapeut/talehørepædagog
(UIDULQJPHGIRUPLGOLQJDIWDOHK¡UHS GDJR
JLVNHXQGHUV¡JHOVHURJ±HOOHUHUJRWHUDSHXWL
VNHXQGHUV¡JHOVHUWLOIRU OGUHE¡UQXQJHRJ
VDPDUEHMGVSDUWQHUH

/HGHQGHRYHUO JH
)OHPPLQJ6HYDMWOI

Ansøgning sendes til
VÀX#UHJLRQVMDHOODQGGNHOOHU
$IGHOLQJVOHGHOVHQ
%¡UQHRJXQJGRPVSV\NLDWULVNDIGHOLQJ
6PHGHJDGH
5RVNLOGH

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

PSYKIATRIEN

$(
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til Studenterrådgivningen

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Studenterrådgivningen søger en socialrådgiver. Stillingen er på 30 timer pr. uge og er indtil videre placeret på henholdsvis DTU i Lyngby med 22 t. ugentligt
og Ingeniørhøjskolen i Ballerup med 1 arbejdsdag
ugentligt. Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Studenterrådgivningen tilbyder social, psykologisk
og psykiatrisk rådgivning og vejledning til studerende ved de mellemlange og lange videregående
uddannelser.
Læs det fulde stillingsopslag på Studenterrådgivningens hjemmeside, www.studraadgiv.dk.
Ansøgningsfristen er den 29. august 2008 senest kl.
12.00.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved
henvendelse til direktør Else-Marie Stilling på
telefon: 33 12 04 80 eller til psykolog Henning Damkjær på telefon 77 42 43 75.

S T UDENT ER R ÅD GIV NIN GE N

Socialrådgiver

SØGER

en sagsbehandler og en støtte/kontaktperson til Social Behandling
,EJRE +OMMUNE SGER EN SAGSBEHANDLER OG EN STTTEKONTAKTPERSON TIL 3OCIAL "EHANDLING "EGGE STILLINGER ER PÍ  TIMER UGENTLIGT
OG ER TIL BESTTELSE PR  SEPTEMBER ELLER SNAREST 3OCIAL "EHANDLING ER PLACERET SAMMEN MED 3OCIAL $RIFT OG AFDELINGEN BESTÍR AF
14 medarbejdere.
SAGSBEHANDLERSTILLINGEN
&OR SAGSBEHANDLERSTILLINGEN GLDER DET OM AT DU HAR LYST TIL AT
indgå i en parallelindsats i samarbejdet med Jobcentret med
henblik på at iværksætte relevante tilbud til borgere med andre
PROBLEMER END LEDIGHED -ÍLGRUPPEN ER BLA MISBRUGERE PSYKISK
syge, flygtninge og handicappede.
Arbejdsopgaver
s 9DE RÍD OG VEJLEDNING TIL MÍLGRUPPEN
s )NDSTILLE KOORDINERE OG FLGE OP PÍ SOCIALE TILBUD $ET KAN VRE
indstilling til dag- eller døgntilbud eller til misbrugs- og alkoholbehandling
s 6ARETAGE OPGAVER I FORBINDELSE MED MODTAGELSE AF mYGTNINGE
s &ORBEREDELSE AF FRTIDSPENSIONSSAGER OG DELTAGELSE I PENSIONSudvalget
s 2ÍD OG VEJLEDNING
Kvalifikationer
s $U ER SOCIALRÍDGIVERSOCIALFORMIDLER
s (AR KENDSKAB TIL OMRÍDET MEN INGEN BETINGELSE
s (AR LYST OG INTERESSE FOR AT ARBEJDE MED OMRÍDERNE
s (AR GODE KOMMUNIKATIONSEVNER
s %R FLEKSIBEL OG KAN ARBEJDE SELVSTNDIGT
STILLINGEN SOM STØTTE/KONTAKTPERSON
,EJRE +OMMUNE NSKER AT INTENSIVERE INDSATSEN FOR GRUPPEN AF
særligt udsatte voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsNIVEAU ELLER MED SRLIGE SOCIALE PROBLEMER %NDVIDERE HAR VI FOKUS PÍ INTEGRATIONEN AF DE FLYGTNINGE ,EJRE +OMMUNE MODTAGER
&ORMÍLET MED INDSATSEN ER AT FOREBYGGE AT PROBLEMERNE FOR DEN
enkelte forværres, at forbedre den enkeltes sociale og personlige
udviklingsmuligheder samt yde en helhedsorienteret indsats.

Lejre

%T VELUDDANNET OG ERFARINGSRIGT TEAM PÍ  SGER NY KOLLEGA  TIMER UGENTLIGT FRA  OKTOBER  DA VI NSKER AT GE DEN TIDLIGE OPFLGNINGSINDSATS

Arbejdsopgaver
s /PSGENDE ARBEJDE I FORHOLD TIL MÍLGRUPPERNE
s 3OCIALPDAGOGISKFAGLIG STTTE TIL DEN ENKELTE BORGER (ERUNDER
støtte til overholdelse af aftaler med andre instanser
s 9DE BORGEREN HJLP TIL STRUKTUR I HJEMMET HJLP TIL SELVHJLP
s !DMINISTRATIVT ARBEJDE I FORM AF UDFRDIGELSE AF FUNKTIONSbeskrivelser

Vi tilbyder:
s %T JOB I ET MINDRE JOBCENTER MED STORT OVERBLIK HVOR DEN BORGERVENDTE
INDSATS FYSISK ER PLACERET SAMLET PÍ RÍDHUSET I (VALS  STATIONER FRA
2OSKILDE INDEN FOR (4 OMRÍDET
s %T GODT SAMSPIL PÍ TVRS IKKE MINDST I FORHOLD TIL UDBETALINGSAFDELING
social behandling og virksomhedsteamet. Vi er også kommet godt i gang
med det tværfaglige samarbejde med vejlederne fra staten.
s %T RIMELIGT ANTAL SAGER INDEN FOR ET FAGOMRÍDE HVOR DER STTES STOR FOKUS
PÍ ARBEJDSFASTHOLDELSE AF SYGEMELDTE %NDVIDERE TILBYDES FAGLIG SPARRING
og et udviklingsorienteret miljø.
s &LEKSIBILITET I FORHOLD TIL DELTIDSSTILLINGEN DA DU SÍLEDES EVENTUELT KAN
kombinere den med et konsulentjob.

Kvalifikationer
s $U KAN ARBEJDE SELVSTNDIGT OGSÍ PÍ TVRS AF FAGGRNSER OG
har gode samarbejdsevner
s (AR SOLID SOCIALFAGLIG VIDEN OG KENDSKAB TIL LOVGIVNINGEN PÍ
området
s ,YST TIL OG MEGET GERNE ERFARINGER MED TVRFAGLIGT SAMARBEJDE
samtaleteknikker samt en systematisk tilgang som metode til
forebyggelse
s %T ANERKENDENDE MENNESKESYN HVOR UDGANGSPUNKTET ER AT DET
er muligt at forandre.

4EAM 3YGEDAGPENGE BESTÍR AF  SAGSBEHANDLERE MED MANGE ÍRS ERFARING
inden for området, der tager sig af dagpengeopfølgning, vurdering af
arbejdsevne samt revalidering og rådighedsvurdering af ledighedsydelsesSAGER 4IL TEAMET ER KNYTTET  LGEKONSULENTER OG  PSYKOLOGISK KONSULENT

FOR BEGGE STILLINGER
s )NTRODUKTION TIL ARBEJDSOMRÍDERNE
s %T SELVSTNDIGT JOB MED STOR KOMPETENCE
s %NGAGEREDE KOLLEGAER
s 'ODT ARBEJDSMILJ

1 socialrådgiver/socialformidler til
Team Sygedagpenge i Jobcenter Lejre

Vi forventer, at du er god til at samarbejde og kan arbejde systematisk ud
FRA LOVGIVNINGERNES OG JOBCENTRETS MÍL %NDVIDERE AT DU IKKE ER BANGE FOR
at stille krav til klienterne, har et positivt livssyn og er indstillet på at udføre
de nødvendige administrative opgaver, der er forbundet med sagsbehandlingen.
,N FORVENTES FASTSAT I HENHOLD TIL AFTALE OM NY LN
!NSTTELSESSAMTALER FORVENTES AT FOREGÍ ONSDAG D  AUGUST 
9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES HOS JOBCENTERCHEF ,ONE ,YKKE
-ARKER TLF    MOBIL     ELLER LEDER AF VIRKSOMHEDSSERVICE
*RGEN 4ERKELSEN TLF    
Ansøgningen med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse
SKAL VRE ,EJRE +OMMUNE ATT ,ONE ,YKKE -ARKER v*OBCENTRETv -LLEBJERGVEJ   (VALS I HNDE SENEST D  AUGUST  MRKET
v!NSGNING 4EAM 3YGEDAGPENGEv

%

!FDELINGEN FOR 3OCIAL $RIFT OG 3OCIAL "EHANDLING LIGGER I (VALS 
STATIONER FRA 2OSKILDE INDEN FOR (4 OMRÍDET
Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter
PRINCIPPERNE I .Y ,N
%R DU INTERESSERET I AT VIDE MERE OM STILLINGERNE ER DU VELKOMMEN
TIL AT KONTAKTE SOCIAL DRIFTSCHEF ,INDA "RASK PÍ TLFNR    
6I SER FREM TIL AT MODTAGE DIN ANSGNING MRKET v3OCIAL "EHAND
LINGv SENEST DEN  AUGUST  PÍ ADRESSEN ,EJRE +OMMUNE
-LLEBJERGVEJ   (VALS $U KAN OGSÍ MAILE DIN ANSGNING
TIL LINB LEJREDK $ER AFHOLDES SAMTALER I UGE 
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Leder til Familiehuset

Vil du være med til at skabe forandringer for børn, unge og deres
familier – og er ledelse samtidig noget for dig?
Albertslund Kommune søger en leder
til Familiehuset, som er et tilbud under
Børne- og Familieafdelingen og oprettet
som forebyggende foranstaltning i henhold til lov om Social Service for familier
med børn i alderen 0-18 år. Familiehuset
tilbyder bl.a. familiebehandling, støtte i
hjemmet, samtaler og kontaktpersonsordninger til unge. Målgruppen er børn,
unge og børnefamilier, hvor en rådgivningsog behandlingsmæssig indsats skal sikre
børnenes og familiernes trivsel bedst
muligt.
Familiebehandlingen tager udgangspunkt
i den systemiske og narrative tankegang
og omfatter bl.a. forløb med såvel forældre som hele familien. Dette arbejde
kan indebære samtaler, familieaktiviteter,
Marte Meo forløb, netværksmøder og
tværfagligt samarbejde. Familiehusets
indsatser er rettet mod såvel danske
familier og familier med anden etnisk
baggrund end dansk.
Stillingen indeholder bl.a. følgende
opgaver og ansvarsområder:
r Ledelses-ogbehandlingsmæssigt
ansvar.
r 3HUVRQDOHXGYLNOLQJ
r Visitation,behandlingsplanlægning,
evaluering og rapportering.
r 6DPDUEHMGHmedÓYULJHNRPPXQDOH
forebyggelses- og behandlingsenheder
samt projekter.
r 0HWRGHXGYLNOLQJ

Vi forventer, at du har
r enUHOHYDQWJUXQGXGGDQQHOVHindenIRU
børne- og ungeområdet, og gerne med
en supplerende efteruddannelse. Du
kan eksempelvis være socialpædagog,
socialrådgiver eller psykolog.
r HUIDULQJmedIDPLOLHEHKDQGOLQJVPHWRGHU
og kendskab til udviklingspsykologi
r SHUVRQOLJJHQQHPVODJVNUDIWNODUKHG
og overblik som leder.
Vi kan tilbyde
r PXOLJKHGIRUdeltagelseiLQWHUQOHGHU
uddannelse og andre efteruddannelsesaktiviteter
r godeogLQVSLUHUHQGHNROOHJHUsamt
samarbejdspartnere
r enWUDYODUEHMGVSODGVGHUsamtidig
har fokus på at arbejde fokuseret og
målrettet
r løn-ogDQVÁWWHOVHVIRUKROGHIWHU
gældende overenskomst med den
relevante faglige organisation.
Ansøgningen
skal være os i hænde senest den 5. september 2008. Samtaler forventes afholdt
den 15. september og 2. samtale den 16.
september 2008. Ansøgning sendes til:
Albertslund Kommune
$WWLisbeth&KULVWLDQVHQ
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Læs mere på www.albertslund.dk

Vi er 30.000 borgere og 1.000 virksomheder med smukke og grønne arealer omkring os. Vores vision for Albertslund
Kommune har fokus på dialog og medinddragelse og vores mærkesager er børn, kultur og miljø. Vi lægger på vores
arbejdspladser vægt på åbenhed og god service i løsningen af opgaverne. Albertslund er en kommune med store
udviklings- og karrieremuligheder og energi og vilje til udvikling er med til at fastholde vores stærke identitet.
Velkommen til Albertslund Kommune.
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0P[Q^aV:^\\d]T
1a]STab[Te3a^]]X]V[d]S
:^\\d]T
5aTSTaXZbWPe]:^\\d]T
7YaaX]V:^\\d]T
9P\\TaQdVc:^\\d]T
;¬b:^\\d]T
<PaXPVTaUY^aS:^\\d]T
<^ab:^\\d]T
ATQX[S:^\\d]T
CWXbcTS:^\\d]T
ETbcWX\\Ta[P]Sb:^\\d]T

ATVX^]<XScYh[[P]S)
5PeabZ^e:^\\d]T
7TST]bcTS:^\\d]T
7Ta]X]V:^\\d]T
7^[bcTQa^:^\\d]T
7^abT]b:^\\d]T
8ZPbc1aP]ST:^\\d]T
;T\eXV:^\\d]T
=^aSSYdab:^\\d]T
>SSTa:^\\d]T
AP]STab:^\\d]T
AX]VZQX]VBZYTa]:^\\d]T
BP\b:^\\d]T
BX[ZTQ^aV:^\\d]T
BZP]STaQ^aV:^\\d]T
BZXeT:^\\d]T
BcadTa:^\\d]T
BhSSYdab:^\\d]T
EXQ^aV:^\\d]T
oaWdb:^\\d]T

ATVX^]BhSSP]\PaZ)
0bbT]b:^\\d]T
1X[[d]S:^\\d]T
4bQYTaV:^\\d]T
5P]:^\\d]T
5aTSTaXRXP:^\\d]T
5PPQ^aV<XScUh]:^\\d]T
7PSTab[Te:^\\d]T
:TacT\X]ST:^\\d]T
:^[SX]V:^\\d]T
;P]VT[P]S:^\\d]T
<XSST[UPac:^\\d]T
=^aSUh]b:^\\d]T
=hQ^aV:^\\d]T
>ST]bT:^\\d]T
BeT]SQ^aV:^\\d]T
B]STaQ^aV:^\\d]T
C]STa:^\\d]T
EPaST:^\\d]T
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ETYT]:^\\d]T
ETY[T:^\\d]T
a:^\\d]T
0PQT]aPP:^\\d]T

ATVX^]BY¬[[P]S)
5PgT:^\\d]T
6aTeT:^\\d]T
6d[SQ^aVbd]S:^\\d]T
7^[Q¬Z:^\\d]T
:P[d]SQ^aV:^\\d]T
:VT:^\\d]T
;TYaT:^\\d]T
;^[[P]S:^\\d]T
=¬bceTS:^\\d]T
>SbWTaaTS:^\\d]T
AX]VbcTS:^\\d]T
A^bZX[ST:^\\d]T
B[PVT[bT:^\\d]T
B^[aS:^\\d]T
B^a:^\\d]T
BcTe]b:^\\d]T
E^aSX]VQ^aV:^\\d]T

Socialrådgivere/Socialformidlere
til Center for Børn & Familier
Har du lyst til at blive en del af et stærkt team af socialrådgivere og -formidlere, og synes du, at det er spændende at
arbejde med vanskeligt stillede børn og familier?
Dine opgaver
Som familierådgiver har du stor egen kompetence og varetager opgaver inden for forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Ligesom du bliver engageret i den udvikling og nytænkning vi er i
gang med. Familieafdelingen har gennem årene opbygget en bred
vifte af tilbud, som du har til din rådighed: egen familiepleje, døgninstitution, familieværksted og familiekonsulenter.
Vi arbejder tæt sammen med Børn & Familiers øvrige faggrupper,
og har udviklet en velfungerende model for tværfagligt samarbejde
med interne og eksterne aktører, eksempelvis sundhedsplejen,
PPR, skoler, konsulenter og institutioner.
Du vil blive en del af Center for Børn & Familier, hvor faglighed og
udvikling er i centrum. Vi giver plads til nytænkning og gode ideer
får de bedste muligheder for at blomstre.

ATVX^]7^eTSbcPST])

Se mere om afdelingens arbejde på www.greve.dk.

0[QTacb[d]S:^\\d]T
0[[TaS:^\\d]T
1P[[Tad_:^\\d]T
1^a]W^[\b:^\\d]T
1a]SQh:^\\d]T
3aPVa:^\\d]T
4VTSP[:^\\d]T
5aTST]bQ^aV:^\\d]T
5aTSTaXZbQTaV:^\\d]T
5aTSTaXZbbd]S:^\\d]T
5aTSTaXZbe¬aZ7d]STbcTS
:^\\d]T
5daTb:^\\d]T
6T]c^UcT:^\\d]T
6[PSbPgT:^\\d]T
6[^bcad_:^\\d]T
6aXQbZ^e:^\\d]T
7T[bX]Va:^\\d]T
7Ta[Te:^\\d]T
7X[[TaS:^\\d]T
7eXS^eaT:^\\d]T
7YTCPPbcad_:^\\d]T
7abW^[\:^\\d]T
8bWY:^\\d]T
:QT]WPe]b:^\\d]T
;h]VQhCPPaQ¬Z:^\\d]T
AdSTabSP[:^\\d]T
AS^eaT:^\\d]T
Cza]Qh:^\\d]T
EP[[T]bQ¬Z:^\\d]T

Herudover kan vi tilbyde
r&UTQOEFOEF BGWFLTMFOEFPHVEGPSESFOEFKPC
r'BTUTVQFSWJTJPOPHFGUFSVEEBOOFMTF
r(PELPMMFHJBMPQCBLOJOHPHáFLTJCMFBSCFKETGPSIPME
r"SCFKETQMBETLVONJOVUUFSGSB)PWFECBOFHÇSEFONFEUPHBGHBOHIWFSUNJOVU
Løn er med udgangspunkt i Ny løn og individuel forhandling efter
reglerne i Ny Løn.
Vi forventer
Du skal være uddannet socialrådgiver eller socialformidler og det er
en fordel, hvis du har erfaring indenfor området. Du er en selvstænEJH FOHBHFSFU QMJHUPQGZMEFOEF áFLTJCFMPHQPTJUJWQFSTPO EFS
med din personlighed, holdninger og visioner kan sikre en høj kvalitet i arbejdet og inspirere dine kolleger.
)WJTEVWJMWJEFNFSFPNKPCCFU #SO'BNJMJFSFMMFSLPNNVOFO
LBOEVSJOHFUJMGBNJMJFSÇEHJWFSQÇ)VOEJHFMPLBMLPOUPS-JTCFUI
%BNLKSQÇUFMFGPO GBNJMJFSÇEHJWFSQÇ3ÇEIVTFU.FUUF
)WJEFNPTFQÇUFMFGPOFMMFSMFEFSBGGBNJMJFSÇEHJWOJOHFO
*TBCFM(FCVIS UFMFGPO
Du skal sende din ansøgning (mærket Familierådgiver) med relevante
CJMBH TÇWJIBSEFOTFOFTUNBOEBHEBVHVTULM"OTH
OJOHFOTFOEFTUJM(SFWF,PNNVOF $FOUFSGPS#SO'BNJMJFS 3ÇEIVTIPMNFO (SFWF&MMFSEVLBOTFOEFFONBJMUJMUTS!HSFWFEL
7JGPSWFOUFSBUIPMEFBOTUUFMTFTTBNUBMFSJVHF

Vi er bevidst om, at vi er her for børnenes og de unges skyld,
og vi tager ansvar for, at de har de bedste muligheder for
udvikling.

!'
BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Familierådgivere til Familieafsnittes
Børne- og Ungegruppe
Familieafsnittet søger to familierådgivere
til henholdsvis vores Børnegruppe og
Ungegruppe. Stillingerne er på 37 timer om
ugen og arbejdsområdet for børnegruppen er familier med børn under 15 år, og
for ungegruppen familier med unge over
15 år. Fælles for de to grupper er at der
arbejdes ud fra Servicelovens kap 11.

Vi tilbyder
r ,QWURGXNWLRQVIRUOÓE
r 2SOÁULQJRJPHQWRURUGQLQJ
r 6DJVVWDPPHSÀFD37VDJHU
r )OHNVLEHODUEHMGVWLG
r *RGWVRFLDOWDUEHMGVPLOMÓ
r (NVWHUQVXSHUYLVLRQ
r $UEHMGVSODGVWÁWSÀ6WRJVWDWLRQ

Familieafsnittet er en integreret del af
Børne- og Familieafdelingen, som består
af Sundhedsplejen, Familiehuset, støttepædagogkorpset og PPR

Løn og ansættelsesforhold
(IWHUUHJOHUQHomQ\OÓQ'HWHUHQGHODI
DQVÁWWHOVHVSROLWLNNHQL$OEHUWVOXQG.RPmune at fremme ligelig kønsfordeling og
etnisk ligestilling.

Arbejdsopgaverne
r 5ÀGJLYQLQJRJYHMOHGQLQJ
r 6RFLDOIDJOLJHXQGHUVÓJHOVHUMIVHUYLFHORYHQ
r ,QGVWLOOLQJHURJIRUDQVWDOWQLQJHU
r ,QGVWLOOLQJHUWLO%ÓUQH8QJHXGYDOJHW
r .RRUGLQHULQJDIGHQWYÁUIDJOLJHLQGVDWV
Personprofil
r (UXGGDQQHWVRFLDOUÀGJLYHUVRFLDOIRUmidler eller anden relevant baggrund
r .DQVWUXNWXUHUHVLWDUEHMGHRJHUIOHNVLEOH
r +DUYLOMHRJIRUVWÀHOVHIRUDWDUEHMGH
tværfagligt
r .DQEHYDUHRYHUEOLNNHWLSUHVVHWVLWXDtioner
r $NWLYWYLOPHGYLUNHWLOIRUVDWXGYLNOLQJL
afsnittet.

Yderligere oplysninger
)ÀVYHGDWNRQWDNWHDIVQLWVOHGHU+HQULN
$QGHUVHQSÀWHOHIRQ43686481
Ansøgningsfrist
$QVÓJQLQJHQVNDOYÁUHRVLKÁQGHVHQHVW
IUHGDJGHQNORJVHQGHVWLO
$OEHUWVOXQG.RPPXQH)DPLOLHDIVQLWWHW
Rådhuset
1RUGPDUNVDOOH$OEHUWVOXQG
$WW+HQULN$QGHUVHQ

Vi er 30.000 borgere og 1.000 virksomheder med smukke og grønne arealer omkring os. Vores vision for Albertslund Kommune har fokus på dialog og medinddragelse og vores mærkesager er børn, kultur og miljø. Vi lægger på vores arbejdspladser vægt på åbenhed og god service i løsningen af opgaverne. Albertslund er en kommune med store udviklings- og
karrieremuligheder og energi og vilje til udvikling er med til at fastholde vores stærke identitet.
Velkommen til Albertslund Kommune.

%"
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7PaSd
e¬aTcbhVT
\T[Sc_z
Vad]SPUSXc
PaQTYST.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

0[[TPaQTYSbQTcX]VTST
bhVT\T[SX]VTabZP[P]
\T[STbcX[0aQTYSbcX[
bh]Tc^VbzbT[e^\ST
Ta\TVTcZ^acePaXVT
^VdP]bTc^\STcTaT]
bhVT\T[SX]VSTabZh[STb
UhbXbZTT[[Ta_bhZXbZT
U^aW^[S
3TcTaeXVcXVcPUc^
Vad]ST)3T[bU^aSXSTc
S^Zd\T]cTaTab^RXP[azS
VXeTa]TbPaQTYSb\X[Y
_a^Q[T\Ta^VST[bU^aSX
STcZP]WPeTQTchS]X]VX
TabcPc]X]Vbb_aVb\z[Tc
XT]TeT]cdT[bT]TaTbPV
PU[XV]T]STZPaPZcTa
3dZP]UzWY¬[_cX[
P]\T[ST[bT]_zSXc
aTVX^]bZ^]c^ab^\
^VbzZP]WT]eXbTcX[T]
TZbcTa]Z^]bd[T]cWeXb
STaTaQadVU^aQXbcP]S
cX[PaQTYSbbZPSTbbPVb
QTWP]S[X]VT]
7eXbSdTaXceXe[^\Sd
eX[bZP[P]\T[STT]Pa
QTYSbQTcX]VTcbhVT\T[
SX]VbzSaUcSTc\TS
SX]aTVX^]
7eXbSdbT[eSX][¬VT
T[[TaP]SaTP]\T[STa
bPVT]U^aSXVbze¬a
^_\¬aZb^\_zPcSTa
bZP[bczÀb^RXP[azSVXeTaÀ
d]STabcX[[X]VbQTcTV]T[
bT]^VbT]STcZ^_XPU
bZT\PTccX[SX]aTVX^]
BZT\PTacX[P]\T[ST[bT]
ZP]Uzb_zaTVX^]bZ^]
c^aTa]T
AX]V_zcT[TU^]'&"
( ( WeXbSdWPaPaQTY
STXATVX^]=^aSYh[[P]S
T[[TaATVX^]<XScYh[[P]S
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Har du lyst til at være en del af Danmarks
førende praksisvidencenter?
-ARSELISBORG #ENTER FOR "ESKFTIGELSE
+OMPETENCE  6IDEN UDVIDER SIN INDSATS OG
SGER PROFESSIONELLE SOCIALRÍDGIVEREFORMIDlere og sagsbehandlere.
6I ER I DAG GODT  ANSATTE OG FORVENTER EN
MARKANT PERSONALETILVKST I LBET AF  6I
søger p.t. medarbejdere med arbejdssted i
2OSKILDE (OLBK OG -IDTJYLLLAND MEN MODtager gerne din ansøgning, hvis du ønsker at
arbejde i andre dele af landet.
Den optimale kandidat har følende profil:
s HAR INTERESSE FOR OG ERFARING INDEN FOR
beskæftigelsesområdet, gerne inden for
LEDIGHEDSYDELSES KONTANTHJLPS -ATCH
 OG  OG SYGEDAGPENGEOMRÍDET
s HAR SOCIALFAGLIG ERFARING MED UDARBEJDELSE
af ressourceprofiler, herunder vurdering af
RESTARBEJDSEVNE SAMT UDREDNINGBESKRIvelse til pension
s HAR EN STOR FAGLIGHED OG VIL UDVIKLE DEN
gennem læring og evaluering
s HAR GODE KOMMUNIKATIVE EVNER MUNDTLIGT
og skriftligt
s TRIVES I ET RESULTATORIENTERET MILJ HVOR
kvalitet er i fokus
s HAR ENERGI OG DRIVE OG TRIVES I EN TIL TIDER
hektisk og foranderlig arbejdsdag
s TRIVES MED KOMBINATION AF TEAMWORK OG
selvstændigt arbejde

s ATTRAKTIV LN OG PENSIONSORDNING MED
sundhedsforsikring
s EN UDFORDRENDE HVERDAG
s ET SELVSTNDIGT OG TVRFAGLIGT TEAMARBEJDE
med stor indflydelse og ansvar
s PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING
s SUPERGODE KOLLEGAER
s GODE OG FLEKSIBLE ARBEJDSVILKÍR
5D OVER AT DU FÍR SAT DINE PERSONLIGE SAMT
faglige kompetencer i spil, vil du gennemgå
en intern uddannelse inden for coaching,
KOMMUNIKATION OG I AFKLARINGS PROCESFORløb.
Tiltrædelse:
Snarest muligt.
Ansøgning:
Send din ansøgning snarest pr. e-mail til:
"ESKFTIGELSESDIREKTR (ELLE RTOFT
ho@jobmarselisborg.dk
Ved spørgsmål til stillingsopslaget er du
VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE (ELLE RTOFT PÍ
TLF  
Ansøgningsfrist:  SEPTEMBER 
6I FORVENTER AT HOLDE SAMTALER I UGE  OG
UGE 

Vi tilbyder:
%N ARBEJDSDAG HVOR DU FÍR MULIGHED FOR AT
levere en kvalitativ og professionel indsats.
%N ARBEJDSPLADS HVOR FAGLIGHED HUMOR OG
åbenhed altid er i højsædet, og hvor vi har
store ambitioner.

AX]VcX[1^D[aXRZ<PS
bT]cT[TU^]'&#& " "
T[[Ta! &&#$ WeXb
SdWPaPaQTYSTXATVX^]
BhSSP]\PaZ

Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden er et praksisvidencenter, der
indgår i et tæt samspil med kommuner/jobcentre, andre aktører og det private arbejdsmarked. Missionen er at udvide grænserne på det ordinære som det rummelige arbejdsmarked
med særligt fokus på at skabe beskæftigelse for alle.

AX]V_zcT[TU^]"""'
%!!!WeXbSdWPaPaQTY
STXATVX^]7^eTSbcPST]
T[[TaATVX^]BY¬[[P]S

Marselisborg blev etableret i 2002 - oprindeligt som en virksomhed under Arbejdsmarkedsstyrelsen og er i dag en selvstændig virksomhed.
www.jobmarselisborg.dk

-YNDIGHEDSAFDELINGEN I 6ORDINGBORG +OMMUNE SGER EN
SOCIALRÍDGIVER TIL VOKSENHANDICAP  TIMER UGENTLIGT MED
START  OKTOBER 
Dine hovedopgaver
$U VIL INDGÍ I ET TEAM BESTÍENDE AF SYGEPLEJERSKER
jurist og administrativt personale, der yder rådgivning
og vejledning til voksne med betydelig og varig nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne eller borgere med særlige
SOCIALE PROBLEMER $IN HOVEDOPGAVE VIL VRE AT VISITERE
EFTER 3ERVICELOVENS ee      MM $U VIL
også indgå i et samarbejde på tværs med andre dele af
-YNDIGHEDSAFDELINGEN NÍR DET HANDLER OM TILBUD SOM
KRVER FLERE FAGLIGE TILGANGSVINKLER $ET KAN DREJE SIG OM
hjerneskade, demens m.m.
Din nye arbejdsplads
6ORDINGBORG +OMMUNE HAR VALGT AT SAMLE ALLE MYNDIGHEDSopgaver inden for socialområdet for voksne i én afdeling.
Vi er derfor en alsidig afdeling, hvor hovedopgaven er at
finde den bedste løsning for den enkelte borger - inden for
lovens rammer og kommunens kvalitetsstandarder.
Vi rådgiver, vejleder og visiterer tilbud inden for psykiatrien, udviklingshæmmede, handicapordninger, hjælpemidler, personlig pleje og praktisk bistand. Vi visiterer også
til ældre- og plejeboliger samt står for de forebyggende
BESG $ERUDOVER HAR VI OGSÍ ANSVARET FOR TILSYNENE AF DE
udførende virksomheder på området.
Din baggrund
5D OVER AT DU HAR EN UDDANNELSE SOM SOCIALRÍDGIVER HAR
du evne til at arbejde selvstændigt, tværfagligt samt lyst
TIL AT ARBEJDE MED VOKSNE MED SRLIGE PROBLEMER $U ER
alsidig og kan lide at tage beslutninger, også i komplicerede sager.
Dine nye kolleger
Vi er hovedsagelig en blanding af sygeplejersker, terapeuter og administrativt personale. Vi er en afdeling med høj
faglighed samtidig med en uhøjtidelig stemning.
Hvis du vil vide mere
$U ER VELKOMMEN TIL AT RINGE TIL KONSULENT 6IBEKE +RLL TLF
    ELLER LEDER AF -YNDIGHEDSAFDELINGEN -ARITA
$ALSGAARD TLF     FOR AT FÍ FLERE OPLYSNINGER

Barselsvikar
til sygedagpengeopfølgning

!'

Socialrådgiver til
voksenhandicap

Jobcenter Bornholm

Vores kollega i Jobteam 4 går på barsel, hvorfor vi søger en
sagsbehandlervikar.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

VORDINGBORG
KOMMUNE

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. september eller
SNAREST DEREFTER OG VIKARIATET VARER I ALT  MÍNEDER $ET
UGENTLIGE TIMETAL ER 
Hovedopgaverne i Jobteam 4 består af sygedagpengesager, fleksjob og ledighedsydelse.
Arbejdsområderne er bl.a. opfølgning af sygedagpengesaGER OG AFKLARING TIL ARBEJDSMARKEDET VEJLEDNINGRÍDGIVNING
af hjælpe- og støtteordninger i lovgivningen herunder
uddannelse, revalidering, fleksjob eller førtidspension
samt indstilling af godkendelse til revalidering, fleksjob og
førtidspension.
Vi forventer, at du er socialrådgiver, kommunalt uddannet,
socialformidler eller har anden relevant uddannelse, samt
at du har erfaring med sagsbehandling på sygedagpengeområdet eller beslægtede områder.
3E HELE OPSLAGET PÍ WWWBRKDKJOB 3E OGSÍ HVEM DU
skal kontakte, hvis du ønsker flere oplysninger.
!NSGNINGSFRISTEN ER DEN  AUGUST KL 

3P]bZ
B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

:PaaXTaTcT[TU^]T]
7PaSdQadVU^aWY¬[_cX[_Tab^][XVPUZ[PaX]V^VdS
eXZ[X]VPUSXcY^QU^a[Qb^\b^RXP[azSVXeTa.
AX]VcX[3BÂ:PaaXTaTcT[TU^]3dUzaT]WP[ecX\Tb
R^PRWX]VPUT]TaUPaT]Z^]bd[T]cUaP3B

Send din ansøgning, sådan at vi modtager den senest
MANDAG DEN  AUGUST  KL  $EN SKAL STILES TIL
'ITTE 3KJOLDEMOSE ,ARSEN GL VORDINGBORGDK ELLER 6ORDINGBORG +OMMUNE 6ALDEMARSGADE  0OSTBOKS  
6ORDINGBORG ATT 'ITTE ,ARSEN -YNDIGHEDSAFDELINGEN

7T]bXVcT]TaPcVXeTbcccTcX[^VdSU^aSaTSX]TTV]T
cP]ZTa^\SX]Y^Q\¬bbXVTUaT\cXS

6I FORVENTER AT AFHOLDE SAMTALER I UGE 

oQT]\P]SPVTZ[ $ '_zc[U""(""

,N OG ANSTTELSE EFTER GLDENDE OVERENSKOMST
-YNDIGHEDSAFDELINGEN ER FYSISK PLACERET I 3TEGE PÍ -N
6I ER EN AFDELING MED CA  MEDARBEJDERE 6I ER EN DEL
AF &AGSEKRETARIAT 3OCIAL SOM BESTÍR AF UDFRERDELEN FOR
voksne handicappede, ældreplejen og pension og boligstøtteafdelingen.

;¬b\TaT_zfffb^RXP[aSVSZZPaaXTaTcT[TU^]
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Socialrådgiver/Socialformidler

Faglig leder

til Vestegnens Erhvervscenter

til Udviklingshuset i Brøndby

tidligere Erhvervscenter Espelunden Syd

!'

Da en af kollegaerne har fået arbejde i vores Udviklingsafdeling,
søger vi en socialrådgiver/socialformidler 37 timer ugentlig snarest.
Vi arbejder med afklaring af arbejdsevnen hos sygemeldte borgere,
der i kortere eller længere tid har været ude af arbejdsmarkedet.
Vi er et team bestående af socialrådgivere, vejledere, jobkonsulent,
psykolog og lægekonsulent, der arbejder tværfagligt på et løsningsfokuseret, systemisk grundlag.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BC

Borgerne kan være kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og fleksjobberettigede ledige.
Du har en socialfaglig uddannelse og har lyst til at arbejde med dine kernekompetencer i et arbejdsmiljø med en engageret kollegagruppe, gode
muligheder for udvikling og indflydelse og med tilbud om supervision.
Se hele stillingsopslaget på www.vestegnens.dk
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny løn.
For yderligere oplysninger ring gerne til socialformidler Neel Nerving
eller socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 4322 5600 for at høre
mere om stillingen.
Ansøgningsfrist: 25. august 2008 med morgenposten
Vi holder ansættelsessamtaler d. 28. august 2008
Brøndby Kommune har en generel politik om, at du skal vise straffeattest i forbindelse med nyansættelse, og vi tager referencer fra tidligere arbejdsplads.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til

Social- og Sundhedsforvaltningen/Beskæftigelse/Udviklingshuset
har til aktiveringsområdet en fuldtidsstilling som faglig leder ledig til
besættelse pr. 1. oktober 2008 eller snarest efter.
Udviklingshuset står for størstedelen af den aktive indsats for matchgrupperne 4 og 5, samt for en del af myndighedsarbejdet overfor
samme målgruppe. Udviklingshuset arbejder med en række værkstedstilbud, arbejdsprøvninger, praktikudplacering og specialtilrettede
indsatser.
Under Udviklingshuset indgår en særlig ungeafdeling, som arbejder
målrettet med de unge mellem 18 og 25 år. Afdelingen har sin egen
afsnitsleder. Desuden har Udviklingshuset et særligt integrationsteam, som arbejder målrettet med borgere som skønnes at have et
særligt integrationsbehov og med borgere under integrationsloven.
Den samlede personalegruppe udgør ca. 45 personer. Heraf er ca.
20 personer ansvarlige for de lovpligtige kontaktforløb og udarbejdelse af dialogguides.

Arbejdsområde:








Kvalifikationer:



BRØNDBY KOMMUNE
Vestegnens Erhvervscenter
Knudslundvej 33, 2605 Brøndby
Att. faglig leder Hanne Nielsen
- eller pr. mail vestegnens@brondby.dk











BzWdbZPc\TSST[TSX]]hTPSaTbbTcX[
\TS[T\bZPac^cTZTcT[[TabZP]eXXZZTbT]ST
SXVB^RXP[azSVXeTaT]eXUzaXZZTQTbZTSUaP
_^bce¬bT]Tc^\We^aSdTaÌhccTcWT]
6zX]S_zfffb^RXP[aSVSZZ[XZ_z
\TS[T\bbTaeXRT^Ve¬[VQ[P]ZTccTa7TaZP]
SddSUh[ST\TS[T\b¬]SaX]VbQ[P]ZTccT]^V
bT]STST]cX[\TS[T\bZPac^cTZTc\TSSTc
bP\\T

Socialrådgiver/socialformidler eller med tilsvarende kvalifikationer
Leder- og/eller fagkonsulenterfaring er en fordel
Erfaring og interesse for området.
Kan bevare overblikket og arbejde selvstændigt.
Evne til samarbejde på tværs af faggrænser.
Erfaring med kommunale og statslige EDB-systemer.

Vi tilbyder:


BZP[SdÌhccT.

faglig leder med ekspertviden på LAB-loven.
sikre en høj faglighed ved igangsættelse af nye indsatser
ansvarlig for formidling og implementering af ny lovgivning på
hele kontanthjælpsområdet.
ledelse af sagsansvarlige i afdelingen.
del af ledelsesteam
deltagelse i fagspecifikke personalemøder



Et spændende fagligt arbejde, som du kan præge.
En ambitiøs, meget levende og engageret arbejdsplads i
konstant udvikling.
Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med gode kolleger.
En arbejdsplads, der arbejder målrettet og resultatorienteret.
Flekstidsordning.

Yderligere oplysninger om stillingen - og rekvirering af materiale om
afdelingen - kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Claus Wester på
tlf. 4352 2220 eller til afsnitsleder Anne Madsen på tlf. 4328 2287.

Løn- og ansættelsesvilkår:




Lønnen vil blive fastsat med udgangspunkt i gældende
overenskomst, samt efter principperne i "Ny løn".
I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte
skal forevise straffeattest.

Ansøgningsfrist den 27. august 2008.

Ansøgning sendes til

BRØNDBY KOMMUNE
Udviklingshuset
Tjørnevangen 9, 2660 Brøndby Strand
Mærk kuverten "Faglig leder"
- eller e-mail din ansøgning til: jea@brondby.dk
Vil du vide mere om Brøndby, er du velkommen til at besøge vores
hjemmeside www.brondby.dk.

%%

Sagsbehandlere
til sygedagpengeområdet i Jobcenter Brøndby
Til at styrke indsatsen på sygedagpengeområdet søger vi to sagsbehandlere på fuld tid til vores Afklaringsteam.

 Opfølgning af personer, som primært er nysygemeldte
 Tæt opfølgning af sagerne såvel individuelt som tværfagligt i

samarbejde med de tværgående fagteams bestående af
virksomhedskonsulenter, sagsbehandlere og projektkonsulenter.
 Udarbejdelse af opfølgningsplaner og ressourceprofiler i tæt
samarbejde med borgeren.

Vi søger en person, som …
 er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller tilsvarende

erfaring fra beskæftigelsesområdet.
 ser muligheder frem for barrierer i arbejde med målgrupperne
 kan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere eget arbejde
 er god til at samarbejde og er indstillet på at arbejde tværfagligt

Vi tilbyder bl.a.:







Et selvstændigt job med stor kompetence
Stor mulighed for faglig udvikling
En spændende og dynamisk arbejdsplads.
Supervision ved ekstern supervisor
Et stabilt team med gode, faglig kompetente kolleger
Flexordning, gode kantineforhold, motionsklub og et røgfrit
arbejdsmiljø.

Du er på vej hjem fra dit arbejde som handicaprådgiver i Familierådgivningen i Fredericia Kommune, du har nu været der et år. Du kigger op på solen og tænker på din første dag. Du følte dig godt taget
imod af de kolleger, du nu slet ikke kan undvære.
Arbejdsmæssigt fandt du også hurtigt dine ben pga. den mentorordning, du kom under. Selvom året har budt på mange udfordringer,
og til tider har det været hektisk, synes du alt i alt, at normeringen i
afdelingen er så god, at du har haft tid til at gøre dit arbejde. Ind imellem har du også haft mulighed for at påvirke de tilbud, der gives til
borgerne bl.a. i form af socialt gruppearbejde.
Der har været dage, hvor du har haft brug for ro til at fordybe dig
i det administrative arbejde, og du har flere gange benyttet dig af
muligheden for at tage nogle hjemmearbejdsdage med afdelingens
bærbare PC. Du har ligeledes haft stor gavn af den faglige sparring,
støtte og coaching.
Tankerne falder på et møde du skal have i morgen på Børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling. Det er et møde, hvor du har den koordinerende rolle i forhold til den støtte, som skal iværksættes for familien. Du tænker samtidig på, at du også er den person, der skal støtte
familien gennem de rutscheture, som en familie gennemgår, når man
får et barn med et handicap.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst samt efter
principperne om NY LØN.
I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal
forevise straffeattest.

Året er fløjet af sted, men du kan sagtens se dig selv være i Fredericia
i flere år endnu. Det kan du, fordi der forsat er store muligheder for
personlig og faglig udvikling, og du er glad for at Familierådgivningen satser på længerevarende efteruddannelser til medarbejderne.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos beskæftigelsesrådgiver Karoline Hygum på tlf. 4328 2629, beskæftigelsesrådgiver Tina
Haas på tlf. 4328 2494 eller beskæftigelsesrådgiver Dilek Cifki på
tlf. 4328 2525.

Du kigger op på solen igen og opdager, at du næsten er hjemme!
Kunne det være dig om et år?

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og CV sendes til

BRØNDBY KOMMUNE
Jobcenter Brøndby
Park Alle 160, 2605 Brøndby
senest mandag den 25.august 2008.
Vil du vide mere om Brøndby,
er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.brondby.dk.
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Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

Handicaprådgiver
- som tiden dog flyver ...
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Afklaringsafsnittet arbejder primært med borgere, som modtager
sygedagpenge. Afsnittet består aktuelt af 10 medarbejdere.

Har du lyst til at høre mere om jobbet og vores attraktive arbejdsplads, så kom til informationsmøde 20. august kl. 16.30 i Familierådgivningen, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia. Tilmelding på
tlf. 7210 7897 eller ring og snak med afsnitsleder Helle Lindholm
Christensen på tlf. 7210 7289 eller handicaprådgiver Mette Bonderup på tlf. 7210 7275 mellem kl. 8.30 og 9.30.

Se fuldt stillingsopslag på
www.fredericiakommune.dk

%&
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Vores arbejdsplads
fortjener en Smiley

Sagsbehandlere søges til
Jobcenter Assens i Glamsbjerg
Vil du gerne arbejde inden
for sygedagpengeområdet?
Og vil du gerne gøre det i en
dynamisk og godt fungerende
afdeling?
Vi er 17 engagerede medarbejdere i arbejdsfastholdelsesafdelingen i Jobcenter
Assens, der søger nye kolleger med start
fra den 1. oktober 2008. Stillingerne er
faste og på fuld tid.

Et godt arbejdsklima hos os,
betyder at:
Vi er gode til at tale sammen
Humor og empati er to vigtige nøgleord
i vores afdeling, hvor vi sætter pris på
vores gode omgangstone.
Vi bliver fagligt udfordret
Sygedagpengeområdet er et spændende og udfordrende arbejdsområde,
hvor alle dine kompetencer kommer i
spil. Har du endnu ikke erfaring inden for
området, får du de første tre måneder
en grundig oplæring af en fast tilknyttet
mentor. Opfylder du vores forventninger
til en specialist, tager vi udgangspunkt i
løntrin 35.
Vi har et rimeligt sagsantal
Der er fra ledelsens side løbende fokus
på, at sagsantallet er acceptabelt i forhold til indsatsen. Samtidig er vi en dy-

namisk afdeling med mange spændende
tiltag i forhold til at hjælpe borgerne
tilbage til arbejdsmarkedet.
Et godt arbejdsklima hos os betyder
også at:
t 7JBSCFKEFSJUFBNTNFETUPSJOEnZ
delse på tilrettelæggelse af arbejdet
t 7JIBSnFLTUJE TÉBSCFKEFPHGBNJMJFMJW
kan hænge sammen
t 7JIBSFOTVOEIFETPSEOJOH IWPSNBT
sage, holdtræning og kostvejledning
blot er nogle af tilbuddene
t 7JIBSPSEOJOHNFELBÿFUIF NPSHFO
mad og frugt
Du FSFOUFOTPDJBMSÉEHJWFSTPDJBMGPSNJEler eller har anden erfaring i arbejdet
med sygedagpengeopfølgning. Du
brænder for den beskæftigelsesorienterede indsats og er både god til at arbejde
i teams og til at arbejde selvstændigt.
Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte
afdelingsleder Jytte Andkjær Pedersen,
tlf. 64 74 70 53, socialrådgiver Hanne
Møhl, tlf. 64 74 70 28 eller socialrådgiver Anstina Vanggaard Nielsen, tlf. 64
74 70 73.
Du kan læse meget mere om de konkrete
arbejdsopgaver i funktionsbeskrivelsen,
som du ﬁnder på www.assens.dk/job.
Her ﬁnder du også stillingsopslaget og
medarbejderinterview.

Assens

www.assens.dk
%'

Alle veje fører
til Glamsbjerg…
Jobcenter Assens ligger i Glamsbjerg,
tæt på både motorvej og de større
hovedveje.
Uanset om du kommer med bus eller bil,
er det nemt og hurtigt at komme hertil:
Med bus til Glamsbjerg:
Odense C: ca. 30 min.
Odense SV (Bellinge): ca. 15 min.
Med bil til Glamsbjerg:
Odense C: ca. 25 min.
Middelfart: ca. 37 min.
Nyborg: ca. 36 min.
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-YNDIGHEDSAFDELINGEN I HANDICAPAFDELINGEN I !SSENS
+OMMUNE HAR PR  SEPTEMBER  EN LEDIG SOCIALRÍDGIVER SOCIALFORMIDLERSTILLING PÍ  TIMER UGENTLIG INDEN FOR
voksenhandicap.
(ANDICAPAFDELINGEN ER FYSISK PLACERET PÍ -LLEBAKKEN 
 4OMMERUP
$ET ER BESLUTTET AT HELE ADMINISTRATIONEN PR JANUAR 
samles i den tidligere Sukkerfabrik i Assens.
Vi tilbyder:
s ET GODT SAMARBEJDE MED ERFARNE KOLLEGER I ET TT TVRfagligt miljø
s MULIGHED FOR AT MEDVIRKE TIL UDVIKLING AF HANDICAPAFDElingen
Stillingsindhold:
s RÍDGIVNING OG VEJLEDNING FOR PERSONER MED BETYDELIG OG
varig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne
s VISITERING TIL SOCIALPDAGOGISK BISTAND DAG OG BOTILBUD
s MERUDGIFTER
s HJLPEORDNING
s LEDSAGEORDNING
Vi forventer, at du:
s ER SOCIALRÍDGIVER ELLER SOCIALFORMIDLER MED INTERESSE FOR
voksenhandicapområdet og med fordel kendskab til de
administrative funktioner, der er koblet på området
s ER KONSTRUKTIV OG POSITIV
s HAR GODE KOMMUNIKATIVE EVNER BÍDE MUNDLIGT OG
skriftligt
,N OG ANSTTELSESVILKÍR FORHANDLES EFTER PRINCIPPER I .Y
LN I HENHOLD TIL GLDENDE OVERENSKOMST $ER SKAL INDHENtes straffeattest, før ansættelse kan finde sted.
Yderligere oplysninger
Vil du høre nærmere om jobbet, så ring til socialrådgiver
%LLY 0EDERSEN PÍ TLF  
3AMTALERNE FORVENTES AFHOLDT FREDAG DEN  AUGUST
3KRIFTLIG ANSGNING PÍFRT JOBNR  SENDES SÍ DEN ER
FREMME SENEST  AUGUST  KL  TIL
Assens Kommune
Løn- og personalekontoret
Willemoesgade 15
5610 Assens
stilling@assens.dk

Medarbejder til
Jobcenter Kerteminde
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Socialrådgiver/
socialformidler

6I SGER EN SOCIALRÍDGIVERSOCIALFORMIDLER TIL MATCH  
Som vores nye kollega vil du få en central rolle i gennemførelsen af det individuelle kontaktforløb for kontanthjælpsmodtagere, der har brug for et længere forløb for at
komme ind på arbejdsmarkedet.
Du skal beskæftige dig med:
s )NFORMATION OG VEJLEDNING AF KONTANTHJLPSMODTAGERE I
forhold til arbejdsmarkedet
s )NDIVIDUELT KONTAKTFORLB MED UDARBEJDELSE AF JOBPLANER I
HENHOLD TIL ,OV OM EN AKTIV BESKFTIGELSESINDSATS
s 6ISITATION TIL AKTIVERINGSTILBUD
s !FKLARING TIL REVALIDERING FLEKSJOB ELLER FRTIDSPENSION
s !DMINISTRATIVT ARBEJDE HERUNDER INDBERETNING I !RBEJDSmarkedsportalen og udarbejdelse af ressourceprofiler
%N DEL AF JOBBET ER AT SAMARBEJDE MED JOBKONSULENTER
projektmedarbejdere og eksterne aktører om at etablere
de bedst mulige tilbud til den enkelte borger.
Viden om og lyst til at arbejde med mennesker med
SOCIALE PROBLEMSTILLINGER ER EN FORUDSTNING ,IGESOM VI
forventer, at du er interesseret i at hjælpe ledige ind på
arbejdsmarkedet og har kendskab til arbejdsmarkeds- og
sociallovgivning.
Arbejdet er meget selvstændigt og kræver, at du er fleksibel, handlekraftig, psykisk robust samt udadvendt og god
til kontakt med mange forskellige mennesker.
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et selvstyrende team på 4 medarbejdere, hvor hverdagen er travl,
og atmosfæren uformel og god.
Vi mangler dig som kollega for at sikre en fortsat god udvikling samt et professionelt og fagligt velfunderet miljø.
+ERTEMINDE *OBCENTER ER ET MINDRE JOBCENTER MED 
MEDARBEJDERE BELIGGENDE I -UNKEBO GAMLE 2ÍDHUS
Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger:
.RMERE OPLYSNINGER OM STILLINGEN KAN INDHENTES HOS
JOBCENTERCHEF !NDERS 7ILKENS .IELSEN PÍ TELEFON 
 ELLER SOCIALRÍDGIVER ,INDA ,UCAS PÍ TELEFON 

!NSGNINGEN SKAL VRE *OBCENTER +ERTEMINDE I HNDE
SENEST MANDAG DEN  AUGUST  KL 
3AMTALER FORVENTES AFHOLDT FREDAG DEN  AUGUST 
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere
BESKFTIGELSE VEDLAGT DOKUMENTATION SENDES TIL +ERTEMINDE +OMMUNE !RBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN "YCENTRER   -UNKEBO ATT ,INDA ,UCAS ELLER MAIL LLU
kerteminde.dk.
%(

Blå Kors Hjemmet Fredshavn søger

Socialfaglige
medarbejdere
!'

5 Har du en basisuddannelse som Socialrådgiver, Sygeplejer-

AFDELINGEN I
SYD- OG SØNDERJYLLAND
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Vi søger to socialrådgivere
med en arbejdstid på henholdsvis 37 og 18 1/2 timer ugentlig
Stillingerne er til besættelse snarest.
,N OG ANSTTELSESVILKÍR I HENHOLD TIL .Y ,N $ER INDGÍR FOR
den første stillings vedkommende et rådighedstillæg på kr.
  ÍRLIGT OG ET HALVT TILLG FOR DEN ANDEN STILLING
Afdelingen i Syd- og Sønderjylland består i øjeblikket af et
FODLNKETEAM PÍ  MEDARBEJDERE  MEDARBEJDERE MED
SOCIALRÍDGIVERUDDANNELSE SAMT  ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE
FORDELT PÍ KONTORER I (ADERSLEV %SBJERG OG 3NDERBORG (ERUDover er der beskæftiget et antal honorarlønnede medarbejdere.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse
TIL KRIMINALFORSORGSLEDER )B /LANDER !NDERSEN TLF  
!NSGNINGSFRISTEN UDLBER  !NSGNINGEN SKAL STILES
TIL $IREKTORATET FOR +RIMINALFORSORGEN OG SENDES TIL +RIMINALFORSORGEN !FDELINGEN I 3YD OG 3NDERJYLLAND .Y !LLEGADE 
 (ADERSLEV

ske eller Social- og sundhedsassistent.
5 - 0(3.//%(/-!& !% !/.+%(,9 #+#%.'!"!(/)! 
)..!-"+-#!-'+*/'/
5 - 0(3.//%(,!-.+*(%#0 1%'(%*#%/19-"#(%#'0(/05 - 0(3.//%(/!-,!0/%.'+#-!(/%+*.,9 #+#%.'!"/!-0 *
nelse
;!--! .$1*./! !/"+- %#
%$-+#.;-0#"+-!*;-.1%'-"-.))!"##-0,,!-((!
stillinger er på 37 timer.
Blå Kors Hjemmet Fredshavn
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Socialrådgiver/socialformidler
-Visitationen, Økonomisk rådgivning

Vi mangler en kollega i Visitationen i Kontanthjælpsafsnittet.

2 !&#!/$&(#(!# )+")&-#&'#(++ +(
'+$+)!#(( )+,5+&#!,!,)'+7+

Vi tilbyder: et udfordrende, spændende og
afvekslende job med gode muligheder for personlig
og faglig udvikling, blandt gode kolleger.
Vi tilbyder job i en afdeling, hvor tværfagligt samarbejde, hjælpsomhed, servicemindedhed og humor
vægtes højt.

2 %# -(%.-)!-& )(/!-

Tiltrædelse: Snarest muligt.
Arbejdstid: 37 timer ugentligt.
Der er flekstid i afdelingen.
Visitationen foretager blandt andet:
2 '-&)!)*,-+-  6+,-!(!,(,6!(#(!+
2 ,&.-(#(!)'/#&&#(! %)(-(-"$5&*,-+-"$5&*
og enkeltydelser
2 *,-+- ,!#%-#/
2 7)!/$&(#(!
2 !,"(&#(!/3,5+&#!3,!+'/
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Ansøgningsfrist: +!(.!.,-
%&
Samtaler forventes afholdt tirsdag den
 ,*-'+ 
Yderligere oplysninger: %( 7,/ ,(#-,"
+-+.,(-& )(    &&+
.&'5!-#!+#((."&,,(#,#--#)((-&
)(   
5,- .&,-#&&#(!,)*,&!*7)&#(!%)''.(,
hjemmeside www.kolding.dk/job
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Job i Vejen Kommune
Socialrådgivere
Rødding

Familiegruppen søger snarest muligt socialrådgivere 30/37 timer ugentlig til arbejdet med børn i aldersgruppen 0-14 år
med særlige behov.
OBS: ændring i målgruppen:
Vejen Kommune har valgt at optimere indsatsen i.f.t. børn og
unge ved at adskille gruppen af unge i alderen 15-18 år fra
gruppen af børn i alderen 0-14 år og etablere en Ungekontakt i
Ungdomsskoleregi pr. 1. oktober 2008. Du vil derfor som familierådgiver i børneafdelingen udelukkende skulle arbejde med
børn med særlige behov i aldersgruppen 0-14 år.
Overførsel af sagsbehandlingen omkring de eksisterende sager
vil ske uden reduktion i medarbejderressourcerne.
Familiegruppen er en del af Børneafdelingen, som desuden
rummer Psykologenheden og Dagpasningen. Børneafdelingen
er fysisk placeret på områdekontor Rødding.
Dine arbejdsopgaver vil være:
rådgivning og vejledning til familier
undersøgelser i henhold til Servicelovens § 50
iværksættelse af foranstaltninger i henhold til Servicelovens §
52 og § 58
opfølgning af foranstaltninger i henhold til Servicelovens §
140
DWNRRUGLQHUHLIRUKROGWLOîHUHOOHUWYUIDJOLJHLQGVDWVHURYHUfor barnet/den unge
at yde konsulentbistand til andre faggrupper
DW ELGUDJH WLO GHQ IDJOLJH XGYLNOLQJ RJ HQ RSNYDOLíFHULQJ DI
arbejdet med børn- og unge og deres familier.
Vi forventer bl.a., at du er uddannet socialrådgiver, engageret i
arbejdet med børn og unge og deres familier.
Du vil få gode engagerede og ambitiøse kollegaer med humor,
arbejdsglæde og interesse for hinanden. Der vil være gode muligheder for efteruddannelse og kurser. Du vil få eget kontor.
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Børneafdelingen

Ansøgning sendes til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600
Vejen, att. Mette Hollænder eller pr. e-mail mh@vejenkom.dk.
Ansøgningsfrist: 21. august.

Socialrådgivere/socialpædagoger
nyoprettet afdeling ”Ungekontakten”.
Vejen Kommune søger erfarne, visionære og engagerede socialrådgivere / socialpædagoger til et nyt koncept, hvor der
skal arbejdes med ungegruppen fra 15 års-alderen.
Vejen kommune har besluttet at optimere indsatsen i.f.t. børn
og unge ved at adskille gruppen af unge i alderen 15 – 18 år
fra gruppen af børn i alderen 0 – 14 år.
”Ungekontakten” er organiseret i ungdomsskoleregi.
Vi forventer, du er uddannet socialrådgiver / socialpædagog og
engageret i arbejdet med unge, er
ansvarlig, åben overfor nytænkning og udviklingsorienteret og
kan løse myndighedsopgaverne jf. Serviceloven.
Vi kan tilbyde engagerede og erfarne kollegaer i et stærkt team,
samt en arbejdsplads i et ungdomscenter i Vejen.
Hør mere omkring tankerne bag ”Ungekontakten” og stillingerne ved ungdomsskoleinspektør Mathias Olesen,
7996 5691/mobil 3017 0891 eller børnechef Hans Erik Nielsen,
7996 6300/mobil 2173 5640.
Ansøgning sendes til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600
Vejen eller e-mail mh@vejenkom.dk
Ansøgningsfrist 21. august.
Ansættelsessamtaler afholdes 26. og 27. august.

Hør mere hos børnechef Hans Erik Nielsen, 7996 6300/
mobil 2173 5640 eller afdelingsleder Lene Willumsen,
7996 6334 / mobil 5110 2392.

Læs mere på

www.vejenkom.dk under aktuelt
&
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Afklaringskonsulenter med
gang i …
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… forandringer og lyst til forvandlinger søges
til Jobcenter Silkeborg

Jobindhold:
- yde rådgivning og vejledning af borgere, der
modtager ledighedsydelse eller er ansat i
ﬂeksjob, samt job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
- individuelt kontaktforløb iht LAB §73a

Vi er 11 engagerede job- og afklaringskonsulenter, som dagligt jonglerer med råd og vejledning, afklaring, aktivering, pension, ﬂeksjob og
revalidering – alt sammen med en spændende
persongruppe, som omfatter kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-5.

- revurderinger iht Aktivloven §74c

Jobcenter Silkeborg ﬂytter snart ind i helt nye,
inspirerende lokaler. Vi er i gang med at reorganisere vores team, arbejdsgange og opgaver. Vi
søger nu afklaringskonsulenter, der har lyst og
mod til at hjælpe os med at løse opgaverne.

- samarbejde med anden aktør

Det kan være, at du er uddannet socialrådgiver/
formidler. Det vigtigste er dog, at du i kraft af
dit naturlige overblik, din autoritet, din personlighed eller erfaring fra tidligere job kan:
tarbejde selvstændigt med opgaver for vores
kunder, borgere og administration

- ressourceproﬁler
- udarbejde beskrivelser mhp pensionsafklaring
- henvisning til afklarende forløb mhp afdækning af arbejdsevne
Din faglige baggrund:
- er uddannet socialrådgiver
- har et bredt kendskab til og gerne erfaring indenfor social- og arbejdsmarkedslovgivningen
- er fortrolig med anvendelse af Ofﬁce pakken
og gerne KMD systemer
- har erfaring med arbejdsevnemetoden, herunder udarbejdelse af ressourceproﬁler
Dine personlige kvaliﬁkationer:

tskabe kontakter, der fremmer motivation og
giver resultater

- er resultatorienteret

tskabe overblik over mulighederne på arbejdsmarkedet med afsæt i den enkeltes situation

- humoristisk

tvære coachende i din samtaleform og lade
ansvaret blive på borgerens side
tplanlægge din arbejdsdag og prioritere dine
opgaver i et miljø med stor grad af beslutningskompetence
tangribe IT uden tasteskræk
Du kan få mere at vide om stillingerne hos
teamleder René Olsen, tlf. 8970 5755 eller
aktiveringskonsulent Susanne Graversen, tlf.
8970 5765.
Ansøgningsfrist: 14. august 2008, kl. 12.00.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning
online via vores hjemmeside. Klik på Send
ansøgning og vedhæft din ansøgning, samt
relevante bilag.
Har du ikke internetadgang, kan du sende din
ansøgning i et almindeligt brev til Silkeborg
Kommune, Organisation og Personale, Søvej 1,
8600 Silkeborg. Husk at anføre job nr. 549/08
Besøg os på www.silkeborgkommune.dk

Socialrådgiver til FleksjobService, Jobcenter Silkeborg
En af vores medarbejdere har valgt at søge nye
udfordringer, så derfor er der en 37 timers stilling ledig til besættelse snarest muligt.

- udadvendt og kontaktskabende
- kan arbejde systematisk og tværfagligt
- god til at kommunikere og formidle i skrift og tale
- kan arbejde selvstændigt i et travlt miljø
Vi kan tilbyde:
Du bliver ansat i Jobcenter Silkeborgs Fleksjobservice, hvor du vil blive en del af et team, der
aktuelt består af 5 socialrådgivere og en administrativ medarbejder. Jobbet er selvstændigt og
fagligt udviklende, og der er gode muligheder
for at planlægge din egen arbejdsdag. Vi har
tæt samarbejde med såvel interne som eksterne
samarbejdspartnere. Der er ﬂekstidsordning.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til teamleder Thomas Winther på
tlf. 8970 5720 eller til socialrådgiver Dorte Rasmussen 8970 5732 / Lene Jakobsen 8970 5733.
Uden relevant uddannelse er henvendelse
unødvendig.
Ansøgningsfrist: 14. august 2008, kl. 12.00.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning
online via vores hjemmeside. Klik på Send
ansøgning og vedhæft din ansøgning, samt
relevante bilag.
Har du ikke internetadgang, kan du sende din
ansøgning i et almindeligt brev til Silkeborg
Kommune, Organisation og Personale, Søvej 1,
8600 Silkeborg. Husk at anføre job nr. 551/08
Besøg os på www.silkeborgkommune.dk

w w w. s i l k e b o r g k o m m u n e . d k
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Sagsbehandler
til familieområdet

Kompetencecentret i Ikast-Brande
Kommune søger nye vejledere

PRØV SAMSØ

Er du en person, der brænder for at gøre en forskel for
mennesker på vej mod arbejdsmarkedet eller uddannelse?
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SAMSØ KOMMUNE

Er du mønsterbryderen, der kan inspirere og motivere?
Samsø er en lille selvstændig kommune.
Samsø er en grøn ø med en farverig kultur og natur og et
rigt foreningsliv.
Vi er behjælpelig med at finde bolig.
&AMILIEOMRÍDET SGER SNAREST EN SOCIALRÍDGIVERSOCIALFORmidler.
3OM SAGSBEHANDLER I &AMILIEAFDELINGEN ARBEJDER DU MED
råd og vejledning til familier, undersøgelser, etablering og
opfølgning af foranstaltninger.
Arbejdet kræver:
At du har indsigt i børns behov, gode kontakt- og samarbejdsevner samt sans for at koordinere arbejdet omkring
FAMILIERNE $ESUDEN SKAL DU KUNNE ARBEJDE SYSTEMATISK
målrettet og helhedsorienteret.
Vi forventer:
s !T DU BESIDDER EN HJ FAGLIGHED
s !T DU NRER NSKE OM AT MEDVIRKE TIL VIDEREUDVIKLINGEN
af familieområdet.
s !T DU TRIVES I SAMARBEJDE PÍ TVRS AF SEKTOR OG FAGSKEL
Vi tilbyder:
s ,BENDE EKSTERN SUPERVISION SAMT GODE MULIGHEDER FOR
efteruddannelse.
s %T GODT OG VELETABLERET TVRFAGLIGT SAMARBEJDE
s 2ELATIVT FÍ SAGER PR SAGSBEHANDLER
s 'RATIS FRUGT HVER DAG
&AMILIEARBEJDET FOREGÍR I ET TT TEAMARBEJDE HVORTIL DER ER
knyttet en afdelingschef.
$ER FORLIGGER KOMPETENCEBESKRIVELSE SAMT BESKRIVELSE AF
rollefordelinger og procedurer, som ligger på kommunens
hjemmeside sammen med stillingsopslaget – eller som
kan rekvireres.
,N EFTER OVERENSKOMST

Har du engagement og mod på at være med til at skabe et
center, der oser af læring og nytænkning?
+ORT SAGT n KAN DU FÍ FOLK TIL AT TAGE ANSVAR FOR EGET LIV 3Í
HAR +OMPETENCECENTRET DET HELT RIGTIGE JOB TIL DIG
+OMPETENCECENTRET ER I FULD GANG MED AT GRE VEJLEDNINgen af ledige kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte
KVALIFICERET OG MÍLRETTET 6I ARBEJDER EFTER BESTILLERUDFRER
MODELLEN "5- OG STTER SPOT PÍ TT SAMARBEJDE MELlem sagsbehandler, jobkonsulent og vejleder for at sikre
hurtig afklaring og aktivering.
.U MANGLER VI  KOLLEGAER MERE FOR AT GRE EN ENDNU STRRE
FORSKEL $EN ENE VEJLEDER TILKNYTTES FORLB FOR ARBEJDSMARkedsparate borgere, der skal have et ekstra skub for at
KOMME VIDERE $EN ANDEN INDGÍR I FORLB FOR BORGERE I
MATCHGRUPPE   n BLA PSYKISK SKRBELIGE
s $U HAR EN FAGLIG UDDANNELSE SOM SOCIALRÍDGIVER SOCIALpædagog eller lignende.
s $U HAR ERFARING MED DIALOGBASERET UNDERVISNING
s $U ER DIREKTE LYTTENDE OG HAR EN COACHENDE TILGANG TIL
borgeren.
s %NDELIG TNKER DU ALTERNATIVT I DIN VEJLEDNING OG I FORHOLD
til muligheder, da du kender målgruppen og arbejdsmarkedet.
Vi kan tilbyde ni engagerede og glade kollegaer, der er på
vGYNGENDE GRUNDv n MEN ALLIGEVEL GODT FORANKRET I EN FLles faglig inspiration og forståelse.
%T NYT FLOT CENTER n FYLDT MED MULIGHEDER FOR AT PRGE
hverdagen og fremtiden.
$U ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE AFDELINGSLEDER (ANNE
2IBER PÍ   HVIS DU VIL VIDE MERE OM STILLINGERNE
!NSTTELSEN SKER PÍ OVERENSKOMSTMSSIGE VILKÍR ,N
fastsættes efter forhandling med vedkommende forhandLINGSBERETTIGEDE ORGANISATION OG UD FRA PRINCIPPERNE I vNY
LNv
!NSGNING MRKET v6EJLEDERv SENDES TIL )KAST "RANDE
+OMMUNE 2ÍDHUSSTRDET   )KAST !TT !NNETTE
"ERGHOLDT ELLER VIA MAIL TIL ANBER IKAST BRANDEDK

9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÍS HOS AFDELINGSCHEF ,ASSE
'EIGER TLF    

!NSGNINGEN SKAL VRE KOMMUNEN I HNDE SENEST 
AUGUST  KL 

Ansøgning med relevante bilag sendes senest den
21.2.2008 kl. 12.00 til:

!NSTTELSESSAMTALER AFHOLDES ONSDAG 

Samsø Kommune
,N OG PERSONALEAFDELINGEN
,ANGGADE 
 3AMS

Kompetencecentret er en del af Jobcenter Ikast-Brande og
har siden 1.4.08 forestået afklarings- og vejledningsforløb i en
målrettet aktiveringsindsats mod arbejdsmarkedet – uddannelse – eller anden afklaring.

&"
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LEDER FOR BØRNESOCIALRÅDGIVNINGEN
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Brænder du for personaleledelse? Og kan du arbejde fokuseret med at nå de faglige mål i Anbringelsesreformen og i
Skanderborg kommunes Sammenhængende Børnepolitik?
Så har vi stillingen til dig som leder for Børnesocialrådgivningen i Skanderborg kommune.
Vi tror, at enhver udvikling tager afsæt i nærværende og
tydelig personaleledelse med fokus på inddragelse og anerkendelse, og at sikker drift er kendetegnet ved tydelige og
gennemsigtige procedurer og arbejdsgange.
Vi vil gerne have dig til at hjælpe os med at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan være faglig dynamo for kreative
og helhedsorienterede opgaveløsninger.
Du er som leder:

Er dette dit drømmejob, kan du blive leder for:
s  ENGAGEREDE OG FAGLIGT AMBITISE BRNESOCIAL
rådgivere, som har mod på at udvikle afdelingen
sammen med dig.
s %N AFDELING HVOR DER ER HJT TIL LOFTET EN UHJTIDELIG
omgangstone og plads til kreative løsninger.
) 3KANDERBORG +OMMUNE ER HELE "RN OG 5NGEOMRÍDET  
ÍR SAMLET I &AGSEKRETARIATET "RN OG 5NGE OG ALLE MEDAR
BEJDERE ER FYSISK PLACERET PÍ 3ERVICECENTER 'ALTEN TT PÍ
motorvejen).
"RNESOCIALRÍDGIVNINGEN ER EN DEL AF &AMILIERÍDGIVNINGEN
SOM OGSÍ RUMMER 002 3UNDHEDSTJENESTEN 5NGEINDSATSER
OG &AMILIEBEHANDLING
Som leder vil du være en del af det tværfaglige ledelsesTEAM I &AMILIERÍDGIVNINGEN LIGESOM DU VIL VRE DEL AF DET
SAMLEDE LEDELSESTEAM I &AGSEKRETARIATET "RN OG 5NGE

s +ULTURSKABER OG UDVIKLINGSDYNAMO
s .RVRENDE TYDELIG OG ANERKENDENDE I DIN
personaleledelse
s /PTAGET AF SPNDINGSFELTET MELLEM FAG
administration og økonomi.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvaliﬁkationer.

s &AGPERSON MED FORSTÍELSE FOR DET TVRFAGLIGE
perspektiv
s 'OD TIL AT HOLDE HOVEDET KOLDT OG HUMRET HJT I
pressede situationer

$U ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE AFDELINGSCHEF FOR &AMILIE
RÍDGIVNINGEN 2ITA !NDERSEN FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM
STILLINGEN % MAIL 2ITA!NDERSEN SKANDERBORGDK ELLER TLF
  FRA DEN  AUGUST 

Dit konkrete ansvar indebærer:
s 0ERSONALELEDELSE
s 5DVIKLING AF EN ORGANISATIONSSTRUKTUR HVOR DER ER
optimal sammenhæng mellem faglige, administrative
og økonomiske ressourcer
s KONOMIOPFLGNING
s 5DVIKLING AF GOD SAGSBEHANDLING
s )MPLEMENTERING AF LOVNDRINGER
s &AGLIG VEJLEDNINGUDVIKLING
s -ETODEUDVIKLING
s )MPLEMENTERING AF PROCEDURER OG ARBEJDSGANGE

Ansøgning med relevante bilag sendes til:
&AGSEKRETARIATET "RN OG 5NGE
0OSTBOKS 
 3KANDERBORG
%LLER MAIL TIL ANNAMARIEOLESEN SKANDERBORGDK
”Leder af Børnesocialrådgivningen” bedes påført på ansøgningen.
!NSGNINGSFRISTEN ER DEN  AUGUST  KL  OG DER AFHOL
DES SAMTALER DEN  AUGUST  PÍ 3ERVICECENTER 'ALTEN

Skanderborg Kommune · Adelgade 44 · 8660 Skanderborg
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Socialraadgiverjob.dk tilbyder dig en række funktioner, der hjælper til at
planlægge din karriere.
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RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER
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PARTNER I PROFILJOB.DK

Socialraadgiverjob.dk er en del af Profiljob.dk netværket, som er et samarbejde mellem 14 af Danmarks mest betydningsfulde faglige organisationer.
Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du ikke alene modtager
relevante jobannoncer fra Socialraadgiverjob.dk, men også fra de øvrige
jobportaler, når du har oprettet din jobagent på Socialraadgiverjob.dk.
I udviklingen af Socialraadgiverjob.dk har vi udnyttet vores viden til at
udvikle en jobportal, der er tilpasset dig, din situation og dine jobønsker.
Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres personlige jobagent
på Profiljob.dk netværket.

!'
-ARSELISBORG #ENTER FOR "ESKFTIGELSE
+OMPETENCE  6IDEN UDVIDER SIN INDSATS OG
SGER PROFESSIONELLE SOCIALRÍDGIVEREFORMIDlere og sagsbehandlere.
6I ER I DAG GODT  ANSATTE OG FORVENTER EN
MARKANT PERSONALETILVKST I LBET AF  6I
søger p.t. medarbejdere med arbejdssted i
2OSKILDE (OLBK OG -IDTJYLLLAND MEN MODtager gerne din ansøgning, hvis du ønsker at
arbejde i andre dele af landet.
Den optimale kandidat har følende profil:
s HAR INTERESSE FOR OG ERFARING INDEN FOR
beskæftigelsesområdet, gerne inden for
LEDIGHEDSYDELSES KONTANTHJLPS -ATCH
 OG  OG SYGEDAGPENGEOMRÍDET
s HAR SOCIALFAGLIG ERFARING MED UDARBEJDELSE
af ressourceprofiler, herunder vurdering af
RESTARBEJDSEVNE SAMT UDREDNINGBESKRIvelse til pension
s HAR EN STOR FAGLIGHED OG VIL UDVIKLE DEN
gennem læring og evaluering
s HAR GODE KOMMUNIKATIVE EVNER MUNDTLIGT
og skriftligt
s TRIVES I ET RESULTATORIENTERET MILJ HVOR
kvalitet er i fokus
s HAR ENERGI OG DRIVE OG TRIVES I EN TIL TIDER
hektisk og foranderlig arbejdsdag
s TRIVES MED KOMBINATION AF TEAMWORK OG
selvstændigt arbejde
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Har du lyst til at være en del af Danmarks
førende praksisvidencenter?
s ATTRAKTIV LN OG PENSIONSORDNING MED
sundhedsforsikring
s EN UDFORDRENDE HVERDAG
s ET SELVSTNDIGT OG TVRFAGLIGT TEAMARBEJDE
med stor indflydelse og ansvar
s PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING
s SUPERGODE KOLLEGAER
s GODE OG FLEKSIBLE ARBEJDSVILKÍR
5D OVER AT DU FÍR SAT DINE PERSONLIGE SAMT
faglige kompetencer i spil, vil du gennemgå
en intern uddannelse inden for coaching,
KOMMUNIKATION OG I AFKLARINGS PROCESFORløb.
Tiltrædelse:
Snarest muligt.
Ansøgning:
Send din ansøgning snarest pr. e-mail til:
"ESKFTIGELSESDIREKTR (ELLE RTOFT
ho@jobmarselisborg.dk
Ved spørgsmål til stillingsopslaget er du
VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE (ELLE RTOFT PÍ
TLF  
Ansøgningsfrist:  SEPTEMBER 
6I FORVENTER AT HOLDE SAMTALER I UGE  OG
UGE 

Vi tilbyder:
%N ARBEJDSDAG HVOR DU FÍR MULIGHED FOR AT
levere en kvalitativ og professionel indsats.
%N ARBEJDSPLADS HVOR FAGLIGHED HUMOR OG
åbenhed altid er i højsædet, og hvor vi har
store ambitioner.

Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden er et praksisvidencenter, der
indgår i et tæt samspil med kommuner/jobcentre, andre aktører og det private arbejdsmarked. Missionen er at udvide grænserne på det ordinære som det rummelige arbejdsmarked
med særligt fokus på at skabe beskæftigelse for alle.
Marselisborg blev etableret i 2002 - oprindeligt som en virksomhed under Arbejdsmarkedsstyrelsen og er i dag en selvstændig virksomhed.
www.jobmarselisborg.dk

&$

SSP-koordinator
!'

Ved Børne- og Familiecentret i Odder Kommune er en stilling som
SSP-koordinator ledig til besættelse 1. oktober 08 eller snarest
muligt (SSP = samarbejde skole, socialforvaltning og politi).

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

Børne- og Familiecentret er en 4 år gammel institution, som er etableret
med henblik på at styrke en tidlig indsats og tværfagligt samarbejde, og
vi består af psykologer, socialrådgiverne i Børn og Unge samt specialbistand, talepædagoger, sundhedsplejen, familieterapeuter, hjemme-hos',
administrative medarbejdere m.v. I alt er der ca. 50 medarbejdere i Centret.
Yderligere oplysninger om Børne- og Familiecentret kan findes på
www.bfc.odder.dk

Socialrådgiver til
Voksen Handicapområdet
Barselsvikar
Vi søger en sagsbehandler til Voksen Handicapområdet med tiltrædelse
snarest muligt. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Du vil blive tilknyttet
Social Service, der er en afdeling, der består af syv socialrådgivere, en
økonomimedarbejder og en leder.
Voksen Handicapområdet i Odder er kendetegnet ved høj faglighed og
prioritering af individuelle løsninger for borgere med funktionsnedsættelse. Målgruppen er voksne fysisk handicappede, udviklingshæmmede
og sindslidende.

Stillingen som SSP-koordinator omfatter koordinerende opgaver i forbindelse med Odder Kommunes SSP-arbejde samt opgaver, der relaterer
sig direkte i forhold til grupper af unge, enkelte unge samt deres forældre. I stillingen indgår planlagt aften og weekend-arbejde.

Sagsbehandlernes arbejdsområde er blandt andet visitation til bo- og
dagtilbud, råd og vejledning og planlægning af individuelle handicapkompenserende foranstaltninger. Samtidig skal sagsbehandlerne medvirke til at afdække behovet for, og iværksætte relevante nye kommunale
tilbud.

Vi kan tilbyde en travl, men både rummelig og rar atmosfære med mulighed for selvstændig arbejdstilrettelæggelse.

Vi lægger vægt på du

En relevant faglig baggrund kan f.eks. være socialrådgiver eller pædagog, men stillingen kan søges af alle. I forhold til de personlige egenskaber er gode evner til at skabe kontakt, tydelighed i kommunikationen
samt evne til selvstændigt at strukturere (og omstrukturere) dagligdagen
vigtige.
Ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst.
Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag d. 27. august.

tIBSLFOETLBCUJMFMMFSFSGBSJOHNFEIBOEJDBQPNSÌEFU
tFSFOHBHFSFU
tTZOFTPNBUBSCFKEFNFEVETUSBLUCFTMVUOJOHTLPNQFUFODF
tIBSMZTUPHFOFSHJUJMBUWJEFSFVEWJLMFIBOEJDBQPNSÌEFUJFONJOESFPH
overskuelig kommune
Vi tilbyder

Yderligere oplysninger fås på telefon 8780 3280 hos leder af Børne- og
Familiecentret Peter Christensen eller souschef Lis Bendixen.

tFOWFMGVOHFSFOEFBGEFMJOHNFEHPEFLPMMFHBFSPHFUHPEUBSCFKETNJMK

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes til Børne- og Familiecentret, Randlevvej 2H, 8300 Odder,
så den er os i hænde senest d. 22.08.08.

tTUPSCFTMVUOJOHTLPNQFUFODF

tGBHMJHFVEGPSESJOHFSPHLPMMFHJBMTUUUF
tFOBSCFKETQMBETEFSWHUFSÌCFOIFE NFEBOTWBSPHBOFSLFOEFMTF
tGMFLTUJEPHFLTUFSOTVQFSWJTJPO
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/ny løn.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder
Britta Kempel på tlf. 8780 3434 eller socialrådgiver Irene Skovhus på
8780 3374.
Ansøgningsfrist: 25. august 2008. Der afholdes ansættelsessamtaler
d. 29. august 2008.
Vil du vide mere om Odder kommune, kan du læse mere på vores hjemmeside www.oddernettet.dk
Ansøgning med relevante oplysninger sendes til:

5X]S3P]bZ
B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V
_z
fffb^RXP[aSVSZ
&%

Odder Kommune, Social Service, Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder
eller med e-mail til britta.kempel@odder.dk

!'

Stillinger Århus Kommune
ALKOHOLBEHANDLINGEN

Har du lyst til at arbejde med udredning, motivation og behandling af
personer med alkoholproblemer og deres pårørende og evt. også at
gennemføre motivationsøgende og afklarende samtaler med indsatte i
Århus Arrest?
Hvis du er interesseret i det, er du måske den ene af to nye behandlere, som Alkoholbehandlingen i Århus Kommune søger med tiltrædelse
snarest muligt.
For begge stillingers vedkommende gælder, at de er på 37 timer og er
tidsbegrænsede frem til 31/10 2009.
Alkoholbehandlingen er Århus Kommunes behandlingstilbud til personer med alkoholproblemer og deres familier. Arbejdet i Alkoholbehandlingen baseres på videnskabeligt dokumenterede metoder og foregår på
et højt fagligt niveau.

og i arbejdstid. Tilbuddet har 10 fuldtidspladser. Arbejdet vil primært
foregå i grupper og med mulighed for en mindre individuel støtte til de
unge. Arbejdet udføres uden for den unges egen bolig.
Yderlige oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos Netværkets leder Annalene G. Eskerod, tlf. 8940 3123. Hele opslaget kan ses på
www.aarhuskommune.dk/job
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 15/8 kl. 12.00. Samtaler afholdes 21/8.
Ansættelse pr. 1/10.
Ansøgningen sendes til Netværket, Fiskergade 66, 1, 8000 Århus C. Skriv
privat telefon nummer på ansøgningen i forbindelse med indkaldelse til
samtale.

Vi arbejder konstant med at udvikle vores behandlingstilbud, og arbejdet
med indsatte i Århus Arrest er del af et nystartet projekt i samarbejde
med Kriminalforsorgen i Århus. Denne del af arbejdet løses i samarbejde
med en kollega og vil optage ca. halvdelen af arbejdstiden i den ene af
de ledige stillinger.

FAMILIEPLEJECENTRET

I begge stillinger kræves en socialfaglig grunduddannelse af minimum
3 års varighed.

Ved Familieplejecentret er en stilling som familieplejekonsulent ledig til
besættelse pr. 1/10.

Yderlige oplysninger
Souschef Tine Horn eller TR for socialrådgiverne Lene Clausen på
tlf. 8616 5911.

Stillingen er på 30 timer ugentligt.

Se hele stillingsopslaget på www.aarhuskommune.dk/job
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 27/8.

SOCIALFORVALTNINGEN

SOCIALRÅDGIVER / -FORMIDLER
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SOCIALRÅDGIVERE/-FORMIDLERE/PÆDAGOGER

FAMILIEPLEJEKONSULENT

Der søges en socialrådgiver, socialformidler eller socialpædagog med
erfaring fra børne-, unge- og gerne handicapområdet. Der ønskes erfaring med at yde vejledning, supervision og konsulentbistand. Endvidere
forudsættes kendskab til den sociale lovgivning samt erfaring fra arbejde
med familier, der har behov for iværksættelse af hjælpeforanstaltninger.
Yderlig eoplysninger
Konstitueret leder Elsebeth Nyvig, tlf. 8940 5422 eller til familieplejekonsulent Elsebet Nørgaard, tlf. 8940 5423. Hele stillingsopslaget kan ses på
www.aarhuskommune.dk/job.
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 27/8.

Netværket under Driftsområdet for socialpsykiatri, Socialforvaltningen
En medarbejder til socialpsykiatrisk dagtilbud 30 timer pr. uge dog med
mulighed for 37 timer såfremt du er uddannet socialrådgiver el. -formidler.
Netværkets ungetilbud er en tidlig indsats for unge i alderen 18 – 30 år
med psykiske vanskeligheder. Der er ingen krav om diagnose eller kontakt til behandlingssystemet i tilbuddet. Tilbuddet lægger vægt på at den
unge kommer et skridt videre til at blive afklaret i forhold til behandling,
forsørgelse, job og uddannelse. Tilbuddet bygger på ﬂeksibilitet, i opgaver
-

For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge
under 15 år, indhentes der altid børneattest (§36-attest).
Århus Kommune ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold
til at søge ledige stillinger.

www.aarhuskommune.dk/job
&&

Job
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Stillinger Århus Kommune
SOCIALCENTER VEST

UNGERÅDGIVER
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To spændende stillinger som Ungerådgiver på Socialcenter Vest
Har du lyst til at arbejde indenfor ungeområdet, med opgaver som
myndighedsrådgiver for primært unge der enten er kriminalitetstruet
eller har begået kriminalitet, har vi her det helt rigtige job til dig. Vi kan
tilbyde to 37 timers faste stillinger til besættelse snarest muligt.
I forbindelse med tilførsel af nye opgaver, opnormerer vi og udvider
afdelingen, og du får med tiltrædelsen mulighed for at deltage i den
fortsatte organisationstilpasning samt udviklingen af de forskellige indsatser.
Vores vigtigste samarbejspartnere er vores egne medarbejdere i Unge
Team Vest samt familierådgiverne, de sociale klubber, politiet, anklagemyndigheden, sikrede institutioner, døgninstutioner, socialpædagogiske opholdssteder med ﬂere.
Selvom den unge er i fokus, er der i meget høj grad tale om samarbejde
med og støtte til de unges forældre, for at de selv kan hjælpe deres børn.
Vi vil gerne være proaktive i stedet for reaktive i forhold til de unge
og deres kriminalitet, og vil gerne løse opgaverne i samspil med samarbejdspartnerne i lokalområdet.
Vore ønsker til dig er
~ uddannet som socialrådgiver eller socialformidler.
~ erfaring med og lyst til at arbejde med unge og deres familier.
~ lyst, evne og erfaring med det tværfagligt samarbejde.
~ evne til at se og udnytte de unges og familiernes ressourcer.
~ god kontaktevne med og interesse for børn og unge.
~ gode administrative evner.
~ robust og humørfyldt.
~ kan trives i en uforudsigelig og til tider travl hverdag.
Vi tilbyder dig
~ et meget spændende og afvekslende arbejde
~ engagerede kolleger i et dynamisk team
~ stor egenkompetence og mulighed for at tilrettelægge arbejdet selvstændigt.
Der er obligatorisk deltagelse i ekstern supervision.
Stillingen vil blive aﬂønnet efter overenskomst med DS/HK/SL, desuden vil der blive tale om aftale af ﬂeksibilitets-/arbejdstidstillæg.
Yderligere oplysninger
Ungerådgiver Heidi Alstrup, tlf. 2920 8972, ungerådgiver Theresa Kepp,
tlf. 5157 5613 eller Afdelingsleder / Souschef Niels Sandemann,
tlf. 8940 5699.
Ansøgning
Ansøgningsfrist: 25/8. Samtaler 28/8.
Ansøgningen bedes sendt til Socialcenter Vest, Gudrunsvej 78,
8220 Brabrand.

www.aarhuskommune.dk/job
&'
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Socialrådgivervikar søges til vikariat for perioden 15.9.08 - 15.9.09.
0SYKIATRIRÌDGIVNINGEN HAR DELS MEDARBEJDER SOM SKAL PÌ ORLOV OG DELS
MEDARBEJDER SOM SKAL PÌ BARSEL 6IKARIATERNE ER SLÌET SAMMEN I FORLNGELSE AF HINANDEN
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Afdelingen består af 15 socialrådgivere delt i en voksengruppe og
en børnegruppe, et økonomisk/administrativt sekretariat, en faglig
konsulent og en afdelingsleder.

0SYKIATRIRÌDGIVNINGENS MÌLGRUPPE ER VOKSNE OVER  ÌR MED SVRERE
PSYKISKE LIDELSER SOM HAR BEHOV FOR BÌDE SRLIGE SOCIALE TILBUD SAMT
SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD

Målgruppen i specialbistand er
s &AMILIER HVOR ET ELLER FLERE AF BRNENE HAR EN BETYDELIG NEDSAT
funktionsevne.

Vi tilbyder
s ET ARBEJDSOMRÌDE PRIMRT INDEN FOR ,OV OM 3OCIAL 3ERVICE MED EN
HELHEDSORIENTERET PSYKOSOCIAL INDSATS
s HJT FAGLIGT NIVEAU
s SAMARBEJDE MED INTERNE OG EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE HERUNDER ET TT
TVRSEKTORIELT SAMARBEJDE MED 2EGION -IDTS BEHANDLINGSPSYKIATRI
s EN TRAVL AFVEKSLENDE OG SPNDENDE HVERDAG

Handicaprådgivningen vil gerne fremstå som en arbejdsplads, der
ER RUMMELIG OG ÌBEN FOR INDIVIDUELLE BEHOV FOR AT ARBEJDSLIV OG
PRIVATLIV HNGER SAMMEN
Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at kontakte afdelingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68, socialrådgiver Erling
#HRISTENSEN TLF     ELLER SOCIALRÌDGIVER 'ITTE 'LARGAARD
tlf. 89 15 12 79.
,N OG ANSTTELSESFORHOLD EFTER BESTEMMELSERNE OM NY LN
Ansøgningen skal sendes til Randers Kommune, Handicaprådgivningen, Laksetorvet, 8900 Randers senest den 22. august 2008.
!NSTTELSESSAMTALER FORVENTES AFHOLDT I UGE 

!'

Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer med en
flekstidsordning.

Barselsvikar søges til psykiatrirådgivning

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

2 socialrådgivere/socialformidlere til
specialbistands-børneområde

Vi søger kollega, der
s HAR ERFARING MED ELLER INTERESSE FOR AT ARBEJDE MED MÌLGRUPPEN AF MENNESKER MED SVRERE PSYKISKE LIDELSER
s HAR FAGLIGT ENGAGEMENT
s HAR GODE FORMIDLINGS OG KOORDINATIONSEVNER
9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÌS VED LEDER 3ONJA 6ESTERGÌRD TLF  
,N OG ANSTTELSESVILKÌR IF AFTALE OM .Y LN

&OR YDERLIGERE INFORMATIONER OM JOBBET HENVISES TIL WWWRANDERSDK

!NSGNINGEN SENDES TIL 2ANDERS +OMMUNE 3OCIALPSYKIATRISK #ENTER
0SYKIATRIRÌDGIVNINGEN 2EGIMENTVEJ    2ANDERS . INDEN D
25.8.08.

Randers Kommune

Randers Kommune

3YDDJURS +OMMUNE SGER SOCIALRÍDGIVER TIL EN STILLING SOM
ARBEJDSMARKEDSRÍDGIVER I *OBCENTER 3YDDJURS
,S UDDYBNING AF STILLINGSOPSLAG PÍ
*OBNET ELLER 3YDDJURS KOMMUNES
HJEMMESIDE
WWWSYDDJURSDK 
!NSGNINGSFRIST AUGUST  MED START
 SEPTEMBER ELLER SNAREST DEREFTER
6I ER ET MINDRE JOBCENTER I +OLIND MED CA 
ANSATTE !RBEJDSPLADSEN KENDETEGNES VED EN
GOD DYNAMIK EN GOD ALDERSSPREDNING OG EN
DEL NYUDDANNEDE SOCIALRÍDGIVERE
(ERAF EN DEL NYANSATTE PÍ GRUND AF OPNORME
RINGER !RBEJDSMILJET ER GODT OG I HVERDAGEN
ER STEMNINGEN POSITIV

!RBEJDSOMRÍDE %R DE ARBEJDSMARKEDSRETTE
DE INDSATSER MED KONTANTHJLPSMODTAGERE
MATCH  OG  I ET TEAM PÍ  MEDARBEJDERE
6I ARBEJDER UDVIKLENDE ANERKENDENDE SYSTE
MATISK OG PROCESORIENTERET MED INDSATSER
TT PÍ ARBEJDSMARKEDET MED HÍNDHOLDTE
INDSATSER I BREDT SAMARBEJDE 6I VGTER ET
HJT SOCIALFAGLIGT NIVEAU
6IL DU VIDE MERE OM STILLINGEN KONTAKT
TEAMLEDER +IRSTEN *EPPESEN PÍ TLF
NR   ELLER
*OBCENTERCHEF .IELS 0OULSEN   ELLER
MOBIL  

%FTER HENVENDELSE KAN DER VIA MAIL TILSENDES
YDERLIGERE OPLYSNINGER OM ARBEJDSINDHOLDET
!NSGNING SENDES PÍ MAIL TIL
NAP SYDDJURSDK

(OVEDGADEN  q  2NDE q TLF    
SYDDJURS SYDDJURSDK q WWWSYDDJURSDK

WWWSYDDJURSDK
&(

!'

Socialrådgivere til børn- og
familieområdet
37 timer/uge

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

Vil du arbejde i en afdeling, der fokuserer på høj faglighed
og forebyggende indsats - og er du indstillet på, at det
KRVER AT DU vSTÍR PÍ TERv
3END DIN ANSGNING TIL 3YDDJURS +OMMUNE &AMILIEAFDELINGEN ATT *YTTE $ALGAARD (OVEDGADEN   2NDE
ELLER TIL EJD SYDDJURSDK SENEST  AUG KL 
,S UDFRLIGT STILLINGSOPSLAG PÍ WWWSYDDJURSDK LS
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.
(OVEDGADEN  s  2NDE
4LF    
SYDDJURS SYDDJURSDK s WWWSYDDJURSDK

Familierådgiver søges til fast
stilling (37 timer)
Nyuddannet eller erfaren? Det er vigtigt for os, er at du
er optaget af hvordan, du giver den bedst mulige
borgerbetjening.
Udvikling af faglige og personlige kompetencer? Vi
tilbyder dig påbegyndelse af systemisk efteruddannelse.
Transporttid? Vi tilbyder dig muligheden for at en del af
arbejdet kan foregå hjemmefra eller undervejs. Vi stiller
bærbar pc og mobiltelefon til rådighed.
Løn? Mulighed for bonusordning.
Yderligere oplysninger: Kontakt leder af
Familierådgivningen Karen Elisabeth Vestergaard
89593130 eller Børne- og Familiechef Leo Pedersen
89593050.
Ansøgningsfrist: Ansøgning, kopi af eksamensbevis og
eventuelle udtalelser sendes til: Norddjurs Kommune,
Børn og Unge, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg senest
den 22. august 2008.

 SOCIALRÍDGIVERE TIL STILLINGER SOM ARBEJDSMARKEDSRÍDGIVERE
I SYGEDAGPENGETEAMET *OBCENTER 3YDDJURS
&RA  SEPTEMBER  ELLER SNAREST DER
EFTER
%R DU VORES NYE KOLLEGA
%R DU NYUDDANNET SOCIALRÍDGIVER ELLER GARVET
SOCIALRÍDGIVER FORMIDLER DER SGER NYE GRS
GANGE MED EN SRLIG INTERESSE FOR SYGEDAG
PENGEOMRÍDET
6I ER ET MINDRE JOBCENTER I +OLIND MED CA 
ANSATTE !RBEJDSPLADSEN KENDETEGNES VED EN
GOD DYNAMIK EN GOD ALDERSSPREDNING OG EN
DEL NYUDDANNEDE SOCIALRÍDGIVERE
!RBEJDSMILJET ER GODT OG HER GÍR DER IKKE EN
DAG UDEN ET GODT GRIN
6I ER KENDETEGNET VED ET OMSORGSFULDT OG DYG
TIGT TEAM DER STTTER OG HJLPER HINANDEN

WWWSYDDJURSDK
'

!RBEJDSOMRÍDE
!RBEJDSMARKEDSRETTEDE INDSATSER MED SYGE
DAGPENGEMODTAGERE I ET TEAM PÍ  MEDAR
BEJDERE6I ARBEJDER UDVIKLENDE ANERKENDENDE
SYSTEMATISK OG PROCESORIENTERET MED INDSAT
SER TT PÍ ARBEJDSMARKEDET 6I VGTER ET HJT
SOCIALFAGLIGT NIVEAU
6I TILBYDER
'RUNDIG OPLRING
&RRE SAGER END I STORBYEN
&LEKSTID OG MULIGHED FOR AT ARBEJDE
HJEMMEFRA
-ANGE BESLUTNINGSKOMPETENCER I
VORES DAGLIGE ARBEJDE
-ERE INFORMATION
6IL DU VIDE MERE OM STILLINGEN SÍ KLIK IND PÍ
WWWSYDDJURSDK ELLER KONTAKT *OBCENTERCHEF

.IELS !NDERS 0OULSEN PÍ TELEFON  
ELLER MOBIL  
!NSGNING MED VEDHFTET #6 OG BILAG
3ENDES MED MAIL TIL
NAP SYDDJURSDK
SENEST ONSDAG DEN  AUGUST 
!NSTTELSESSAMTALER FORVENTES AFHOLDT
I UGE  

(OVEDGADEN  q  2NDE q TLF    
SYDDJURS SYDDJURSDK q WWWSYDDJURSDK

3TATSFNGSLET -IDTJYLLAND BESTÍR AF FNGSELSAFDELINGER I HENHOLDSVIS .R
3NEDE OG +RSHOVEDGÍRD VED )KAST &NGSLET INDEHOLDER BÍDE ÍBNE OG
lukkede fængselspladser samt flere forskellige behandlingsafdelinger.
$ER ER   SOCIALRÍDGIVER KOLLEGAER FORDELT PÍ FNGSLETS AFDELINGER OG DER ER
regelmæssig kollegial supervision i socialrådgivergruppen.
Vi søger en kollega, der er:
s 5DADVENDT ÍBEN OG RUMMELIG
s )NITIATIVRIG OG HAR LYST TIL AT ARBEJDE SELVSTNDIGT
s 'OD TIL SAMARBEJDE PÍ FORSKELLIGE NIVEAUER OG MED FORSKELLIGE FAGGRUPPER
s 3ER MULIGHEDER FREM FOR BEGRNSNINGER
s +AN MOTIVERE ANDRE
s (AR MOD PÍ UDFORDRINGER
Arbejdsopgaverne, der løses i tæt samarbejde med fængselsfunktionærerne og andre faggrupper, består af:
s 5DARBEJDELSE AF HANDLEPLANER FOR AFSONINGEN OG TIDEN EFTER LSLADELSEN
med og for indsatte.
s -OTIVATIONSARBEJDE I FORHOLD TIL MISBRUGSBEHANDLING
s 3AMARBEJDE MED KOMMUNER BEHANDLINGSINSTITUTIONER OG SOCIALE TILBUD I
forbindelse med løsladelse af indsatte.
s 3OCIALFAGLIG KONSULENTSPARRINGSPARTNER FOR FNGSLETS VRIGE PERSONALE
s &ORETAGE SAGSBEHANDLING I FORHOLD TIL PRVELSLADELSER MV
3TILLINGEN ER TIL BESTTELSE SNAREST 5GENTLIG ARBEJDSTID  TIMER 3TILLINGEN ER
SOM UDGANGSPUNKT I LUKKET AFDELING I .R 3NEDE ,N OG ANSTTELSESVILKÍR
IFLGE GLDENDE OVERENSKOMST MED $3 OG EFTER PRINCIPPERNE I .Y ,N $ER
fordres en ren straffeattest.
9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES VED AFDELINGSLEDER 4ORBEN ,UNDGREN
TLF   ELLER VICEFNGSELSINSPEKTR #HARLOTTE 4ORNVIG TLF  
Skriftlig ansøgning vedlagt relevant dokumentation stiles til fængselsinspektøren og fremsendes til: Statsfængslet Midtjylland, 6EJLEVEJ   .R
Snede.

5PVVad__Ta
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Socialrådgiver

3BWPa!!UPVVad__Tab^\Ta[P]SbS¬ZZT]
STVad__TaPUb^RXP[azSVXeTaTSTaPaQTYSTa
X]ST]U^abP\\T^\azST5PVVad__Ta]T
VXeTaad\U^a[¬aX]VVT]bXSXVb_PaaX]V^V
_zeXaZ]X]VPUUPVTcbdSeXZ[X]V^V3BÂ_^[XcXZ
0ZcXeXcTcTa]TTa\P]VTPacTST^VP[[T\TS
[T\\TaPU3BTaeT[Z^\]TXST]T[[TaSTUPV
Vad__TaSTaTaaT[TeP]cTU^aSTaTbPaQTYST
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S TAT S F Æ N G S L E T M I D T J Y L L A N D

;¬b^\UPVVad__Ta]T_zfffb^RXP[aSV
SZUPVVad__Ta^VU^ac¬[3BWeXbSd]
bZTaPce¬aT\TS[T\3dZP]cX[\T[STSXV
_zWYT\\TbXST]d]STaÀ<TS[T\bbTaeXRTÀ
À1[P]ZTccTaÀ^VÀ<TS[T\b¬]SaX]VbQ[P]ZTcÀ

!NSGNINGSFRIST 

Har du styr på sagerne?
– socialrådgivere/formidlere søges
I Børne- og familierådgivningen i Herning Kommune
arbejder vi målrettet med at skabe kvalitet i sagsbehandlingen på almenområdet.
Arbejdet består i at varetage opgaverne omkring sårbare
børn/unge og familier. Derfor opnormere vi de kommende
år og søger nu en række nye medarbejdere som kan se en
spændende udfordring i at være med til at løfte opgaven.
Vi er ved at indføre og DUBU/ICS i sagsbehandlingen og
du vil blive en af pionererne i implementeringen af disse
redskaber. DUBU et IT system udviklet at KL for at kvaliﬁcere sagsbehandlingen i kommunerne. ICS er en socialfagligt redskab der skal videreudvikle afdelingens faglighed
samt højne vores borger service.
Vi tror på, at vi kan skabe en god og konstruktiv arbejds-

kultur ved at arbejde i teams og er derfor også i gang med
uddannelsesforløb i teamsamarbejde og ledelse.
Kan du se dig selv indgå i en afdeling, hvor vi tror på at
systematik parret med faglighed giver kvalitet? Og hvor vi
hjælper hinanden med at skabe ﬂeksibilitet i hverdagen
b. la. ved at planlægge hjemmearbejdsdage?
Så er du måske en af de ”varme hænder” vi søger til at være
med til at løfte afdelingens opgaver.
Vi kan tilbyde hjemme-pc, bredbånd og mobilordning
Vil du vide mere om stillingen og afdelingen så gå ind på
www.herning.dk – job i kommunen eller kontakt:
Afdelingsleder Peter Mikael Andreasen,
tlf.: 96 28 60 40 / 29 24 26 83

'

!'
BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

Socialfaglig konsulent til Psykiatri og Misbrug
Ansættelsessted: Sunhedsafdelingen, Torvet, Herning

Vi tilbyder:

Sundhedsafdelignen i Herning Kommune søger en engageret socialfaglig
konsulent med kompetencer indenfor socialpsykiatri, misbrugsbehandling og socialt udsatte.

=3()180-+,)()5*35*%+0-+8(9-/0-2+-)28(9-/0-2+635-)27)5)73+
ambitiøs afdeling med stor indﬂ;()06)4A8(9-/0-2+3+7-05)77)0?++)06)
%*)+)7%5&).()

Sundhedsafdelingen består af 3 afsnit: Sundhedsadministrationen,
Sundhedsfremme, Forebyggelse & Rehabilitering samt Psykiatri og
Misbrug.

=2/31182),935()5)5430-7-6/*3/864A315A()73+6735)
forventninger til kommunens rolle

Stillingen er i Psykiatri og Misbrug, og er en nynormeret fuldtidsstilling i
forbindelse med opnormering på området.

=2%5&).(640%(6()50?++)59?+74A*%+0-+/9%0-7)73+4A%7,%9))7+3(7
%5&).(61-0.@1)()28*351)03+,81@5*;0(731+%2+6732)
359)27)77-075?()06)67-(6482/7)53/73&)5 )00)562%5)67()5)*7)5

Dine arbejdsopgaver på kort og langt sigt bliver først og fremmest:

@23+%26?77)06)69-0/A51)(8(+%2+6482/7-+?0()2()39)5)26/3167

=)07%+)06)--140)1)27)5-2+)2%*)26%11)2,?2+)2()9-6-7%7-326
praksis, herunder matchningen af borgere til afdelingens dag- og
døgntilbud samt eksterne tilbud

Hvem er vi:

=140)1)27)5-2+%*()74)56325)0%7)5)()7-06;2-*35,30(7-0&58+)5)%*
afdelingens tilbud
=140)1)27)5-2+%*()7-267-787-32)00)7-06;2>4A/3573+0%2+76-+7>1)(
afdelingens dag- og døgntilbud
=!%+6&),%2(0-2+3+34*@0+2-2+%*-2(&)5)72-2+)5311%+7%29)2()06)
=32680)2734+%9)5-*35,30(7-0%*()0-2+)26(%+3+(@+27-0&8(
=335(-2)5)2()*82/7-32)5-*35,30(7-0)/67)52)6%1%5&).(64%572)5)
,)582()5 )+-32646;/-%75-)2!6%1%5&).()73+%2(5)/31182)5
=335(-2%735-*35,30(7-06%1%5&).()71)(()*5-9-00-+)35+%2-6%7-32)5
og de pårørende
=)(9-5/)9)(8(9-/0-2+40%20?+2-2+3+/335(-2)5-2+%*7-0&8(3+
indsats indenfor området
=2(+A-453.)/7%5&).()
Din proﬁl:

Psykiatri og Misbrug er et afsnit i Sundhedsafdelignen, hvor vi er
driftsafdeling for dag- og døgntilbud indenfor socialpsykiatri-, misbrugs&),%2(0-2+3+,.)10@6)315A()7
#-*7)2%*7-0&8(64?2()59-(7*5%7-(0-+)5)%176-267-787-32)5/31182%0)
&3*?00)66/%&)53+67@77)')275)7-0(5-*763+6%1%5&).(6%*7%0)51)(
private og frivillige sociale organisationer.
4+%9)0@62-2+)27%+)56-7%*6?7-34+%9)5*35&82()71)(()72;)
/31182%0)%269%54A46;/-%75-1-6&58+63+,.)10@6)315A()1)(
mangeartede opgavetyper.
89-0/311)7-0%7%5&).()6)0967?2(-+73+1)(6735/314)7)2')9-0(8
-2(+A-34&;+2-2-2+)2%*)72)79?5/6&%6)5)76%1%5&).()1)(()@95-+)
afdelinger i kommunen, hvor der er snitﬂader i forhold til Psykiatri og
Misbrugs målgrupper.
#-)5)2%5&).(640%(61)(9?+74A(;2%1-/3+8(*30()06)6180-+,)()5
med gode muligheder for personlig indﬂydelse, udvikling og kreativitet.
#-0?++)59?+74A*%+0-+/9%0-7)7%267?2(-+,)(+)26-(-+5)64)/7
#-%5&).()5%/7-971)(&35)+)5-2((5%+)06)9-%(-%03+3+9-,30()5%*)2
uformel og humørfyldt omgangstone.

=263'-%0*%+0-+&%++582(68440)5)71)(*%+0-+9-()2313+45%/7-6/
erfaring med socialpsykiatri og misbrugsbehandling og meget gerne
konsulenterfaring

Ansøgningsfristen er: 25-08-08

=5*%5-2+*5%%5&).()-63'-%0*359%072-2+-/31182)%17

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
%*()0-2+60)()5%56",@+)5)26)270*   1%-06,%07,)52-2+
(/)00)563'-%0*%+0-+/32680)27%2)@00)52()56)270*    
1%-06,%.%,)52-2+(/

=27)5)66)*35.85%)24A315A()73+-2(6-+7-()263'-%0)039+-92-2+
=)52))5*%5-2+1)((3/81)27%7-32453.)/73+8(9-/0-2+6%5&).()
=3()*351-(0-2+6)92)56A9)06/5-*70-+)631182(70-+)
=2-264-5)5)2()6%1%5&).(6*3513+6%26*35%7&)+A6-+
-*356/)00-+)6%11)2,?2+)

26?77)06)66%17%0)*359)27)6%*,30(7-8+)

Ansøgningen sendes mærket ”Socialfaglig konsulent i Psykiatri og
Misbrug” og med relevante bilag til:

=)22)160%+6/5%*73+67;5/)-6%1%5&).()74A79?56%**%++5?26)5
og sektorer

Herning Kommune
Sundhedsafdelingen
"359)7
 )52-2+

=7+3(739)5&0-/3++3(7,81@53+6A-675)66)()6-78%7-32)5

)00)54A1%-07-063'-%0,)52-2+(/

www.herning.dk

  %8+867

Her er alle muligheder åbne...

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk
dialog. Vi går nye veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt kraftcenter, der er kendetegnet ved effektivitet, udvikling, ﬂeksibilitet og fokus på
menneskelige værdier.
Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret ﬁre værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på:
Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

'!

Kompetencer
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver
eller socialformidler, og:
2

har en del erfaring

Vi er en landsdækkende virksomhed, der er
rådgiver og revisor for næsten 60 % af landets
kommuner. Vi har ﬁngeren på pulsen og er en
central medspiller i det spændende og udfordrende arbejde i det kommunale og regionale
Danmark.

2

har evnen til at skelne væsentligt
fra uvæsentligt

2

har overblik, er selvstændig og evner at
koordinere og planlægge

2

er god til at kommunikere i skrift og tale

2

har kendskab til regnskab og reglerne omkring social refusion - dette vil være en fordel, men det er ingen betingelse.

Har du lyst og mod til at komme ”på den
anden side af skrivebordet” og få et andet
perspektiv på dit arbejde, er der rigtig gode
muligheder hos os. Vi tilbyder et spændende
job, hvor du får en stor kontaktﬂade til vores
kunder og vi sørger for, at du altid er faglig
opdateret.
Som socialrådgiver eller socialformidler vil
dine opgaver primært blive:
2

deltagelse i revision af sociale sager

2

rådgivning omkring sociale sager

2

udførelse af ledelsestilsyn på sociale sager
hos vore kunder

2

assistance til gennemgang af sociale sager.
Vi arbejder pt. meget med sager på dagpengeområdet, specielt udarbejdelse af ressourceproﬁler, ajourføring af ressourceproﬁler samt
udarbejdelse af grundlag for beslutning af
det videre forløb.
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BDO Kommunernes Revision er en del af BDO
Scan Revision, Danmarks 5. største revisionsog rådgivningsvirksomhed, som beskæftiger
godt 1000 medarbejdere.
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%'2.RPPXQHUQHV5HYLVLRQ
VqJHUHQJDJHUHWVRFLDOU·GJLYHU
HOOHUVRFLDOIRUPLGOHUWLOYRUHV
NRQWRUL+HUQLQJ

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes individuelt afhængig af dine kvaliﬁkationer og
erfaring.
Interesseret?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte chefrevisor Poul Schlosser på
2429 5023.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning
senest den 5. september. Du kan maile din
ansøgning til personale@kr.dk eller sende
den til Personaleafdelingen, Krumtappen 2,
2500 Valby.

'"
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RÅDGIVERE
TIL SYGEDAGPENGE

Holstebro
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Jobcenter Holstebro søger rådgivere til Sygedagpengesektionen faste fuldtidsstillinger. Tiltrædelse snarest. Der er mulighed for
deltidsansættelse.
Vi har et godt arbejdsmiljø i sektionen - både fagligt og kollegialt,
og sætter pris på, at det også skal være sjovt at gå på arbejde.
Der er gode muligheder for faglig støtte og vejledning, både fra
teamledere og erfarne kolleger.
Vi er delt op i 4 grupper med følgende arbejdsområder:
9 opfølgning af sygedagpengemodtagere (3 grupper)
9 ledighedsydelse og fleksjob (1 gruppe)
Stillingen er ledig i sygedagpengeopfølgning og arbejdet
omfatter:
9 Visitation og kategorisering af dagpengesager
9 Rådgivning, vejledning og behandling af sygedagpengesager
9 Udarbejdelse af opfølgningsplaner, herunder iværksættelse
af tiltag, der sikrer, at den sygemeldte bevarer tilknytningen til
arbejdsmarkedet
9 Udarbejdelse og iværksættelse af revalideringsplaner
9 Forberedelse til tilkendelse af førtidspension og fleksjob på
sygedagpengemodtagere
9 Administrative funktioner i forhold til eget arbejdsområde.
Kvalifikationer:
9 Uddannelse som socialrådgiver/socialformidler/kontoruddannet
9 Kan anvende EDB
9 Vi forventer fleksibilitet, mod på udfordringer, overblik,
selvstændighed og samarbejdsevne.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem
KL og DS/HK.
Yderligere oplysninger: Afdelingschef Elsebeth Dam Simonsen,
tlf. 96 11 38 41 eller teamleder Karen Mølgård, tlf. 96 11 38 68.
Ansøgningen sendes til:
Holstebro Kommune
Arbejdsmarked
Sekretariatet
Kirkestræde 11
7500 Holstebro.
så den er os i hænde senest den 22.8.2008 kl. 8.00
mrk. stillingsopslag nr. 0283/2008.

RÅDGIVER TIL
FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

Holstebro

Jobcenter Holstebro søger en rådgiver til arbejde med fleksjob og
ledighedsydelse. Tiltrædelse 1. september 2008.
Arbejdstid 37 timer pr. uge i fast stilling.
Vi har et godt arbejdsmiljø i sygedagpengesektionen - både fagligt
og kollegialt, og sætter pris på, at det også skal være sjovt at gå på
arbejde.
Der er gode muligheder for faglig støtte og vejledning, både fra
teamledere og erfarne kolleger.
Vi er delt op i 4 grupper med følgende arbejdsområder:
8 opfølgning af sygedagpengemodtagere (3 grupper)
8 ledighedsydelse og fleksjob (1 gruppe).
Stillingen er ledig fleksgruppen, hvor vi er 4 rådgivere,
og arbejdsopgaverne er bl.a.:
8 En arbejdsmarkedsrettet indsats i forhold til borgere, der er visiteret til fleksjob
8 Visitation af borgere på ledighedsydelse til anden aktør
8 Afklaring af borgere der ikke modtager nogen ydelse.
8 Opfølgning af borgere på fleksjob
8 Administrative funktioner i forhold til eget arbejdsområde.
Arbejdet i fleksgruppen er meget selvstændigt, og rådgiverne i
gruppen har stor mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet.
Kvalifikationer:
8 Uddannelse som socialrådgiver/socialformidler/anden relevant
uddannelse.
8 Kan anvende EDB
8 Vi forventer fleksibilitet, mod på udfordringer, overblik,
selvstændighed og samarbejdsevne.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL
og DS/HK.
Yderligere oplysninger: Afdelingschef Elsebeth Dam Simonsen,
tlf. 96 11 38 41 eller teamleder Karen Mølgård tlf. 96 11 38 68.
Ansøgningen sendes til:
Holstebro Kommune
Arbejdsmarked
Sekretariatet
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
så den er os i hænde senest den 22.8.2008 kl. 8.00
mrk. stillingsopslag nr. 0282/2008.

www.holstebro.dk
www.holstebro.dk
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RevaCenter Thisted

- Socialafdelingens Specialrådgivning søger
socialrådgiver/socialformidler til psykiatri- og
misbrugsområdet
Hvem er vi:
Socialafdelingens Specialrådgivning varetager myndighedsopgaver
vedrørende voksne fysisk og psykiske handicappede, sindslidende,
misbrugere m.fl. - herunder en centraliseret visitation til sociale tilbud. Specialrådgivningen består af 7 medarbejdere fordelt på 2
teams, hvor du vil komme til at indgå i et udviklingsorienteret og dygtigt team bestående af yderligere 2 medarbejdere.
Vi tilbyder:
En attraktiv og ambitiøs arbejdsplads med meget dygtige og engagerede kolleger.
En travl og udfordrende hverdag i et anerkendende og uformelt
miljø.
Et givende samarbejde med borgere, institutioner og øvrige samarbejdspartnere.
Tværfagligt samarbejde og stor berøringsflade såvel internt som
eksternt.
Et job fuld af dynamik.
Et job, hvor man har stor indflydelse på andres liv og kan medvirke
til at gøre en positiv forskel.

t
t
t
t
t
t

Vi tilbyder – ved opstart:
Systematisk introduktion og nødvendig oplæring.
Kollegial faglig sparring og ledelsesmæssig støtte.

t
t

Vi forventer:

møder borgerne med respekt og indlevelse.
t AtAt du
du arbejder systematisk og har overblik - også i pressede situat tioner.
kan afpasse serviceniveauet med den enkelte borgers behov.
t AtAt du
du kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv spiller i
t et team
har gode kommunikations- og samarbejdsevner.
t AtAt du
er psykisk robust.
t At du
du har et godt humør og et positivt, helhedsorienteret mennet skesyn,
og dermed sætter fokus på muligheder og ressourcer.
t Atgen.du medvirker til et fortsat godt socialt sammen hold i afdelin-

!'

Socialfaglig
konsulent
RevaCenter Thisted søger en socialfaglig
konsulent på 37 timer ugentligt snarest
muligt. RevaCenter Thisted er et revalideringstilbud og et beskyttet værksted. Institutionen
drives efter servicelovens § 103 og efter lov
om aktiv beskæftigelsesindsats § 32.
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Arbejder du bedst med rutiner? ….
Ja, så er det ikke dig, vi leder efter!

3*-%0+,,"%,*#&.#%'"' +
og opkvaliﬁceringsforløb?
3' - %" , *# )*(+(*"',*,
 ,*(*)9,-&-%" ( $'$%*,-(*
udsigelige?
36'+$*-" '  *$(%% *( ,
 #(!.(*** (-."$%"' +&-%" !*
samt mange personlige og faglige udfordringer?
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold
til gældende overenskomst på området.
Nærmere oplysninger på www.thisted.dk
eller kontakt afdelingsleder Ellen Brüel
tlf. 99 17 26 04.
Ansøgningsfrist: 25. august 2008 med
morgenposten.
Samtaler afholdes den 26. august 2008.
Ansøgning med dokumentation for uddannelse
og tidligere beskæftigelse sendes til RevaCenter
!"+,*7+,#(*' !"+,

Lyder det som dig, så send din ansøgning allerede i dag!
Skive Kommune arbejder værdibaseret, med den enkelte ansatte
som vigtigste ressource og følgende værdier som ledestjerne:
Udvikling, Trivsel og Ordentlighed.
Praktiske oplysninger:
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Stillingen er fast og ønskes besat den 1. september 2008 eller snarest
herefter.
Løn efter kvalifikationer, herunder rammerne i Ny Løn.
Flere oplysninger på www.skive.dk eller ved henvendelse til socialformidler Jane Burgaard på telefon 9915 6018 eller socialchef Lars
Kristiansen på telefon 9915 5730.
Ansøgning mærket "Sagsbehandler" sendes til lakr@skivekommune.dk eller til Skive Kommune, Socialafdelingen, Torvegade 10, 7800
Skive, att.: Lars Kristiansen senest fredag den 22. august 2008 med
morgenposten.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 27. august
2008.
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AALBORG

Socialfaglig
konsulent
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med relevant faglig baggrund til

SOCIALRÅDGIVER

JobHus Thisted, f.eks ergoterapeut
eller socialrådgiver

Forsvaret søger en socialrådgiver til Aalborg Kaserne
1. oktober 2008, 37 t/ugentligt.

JobHus Thisted er et arbejdsrettet tilbud

Du skal bl.a. rådgive og vejlede Forsvarets medarbejdere såvel militære som civile i socialfaglige spørgsmål
samt afholde orienteringer om socialfaglige emner for
personel, der skal udsendes i internationale missioner,
deres pårørende samt andet personel.

til sindslidende og psykisk sårbare.
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Du er uddannet socialrådgiver, skal kunne arbejde
selvstændigt og ansvarsbevidst, have gode formuleringsevner samt være udadvendt og have let ved at
skabe kontakter.
Vil du vide mere om stillingen kan henvendelse rettes
til sektionschef Tinne Kjær, tlf. 39 15 13 20. Ved
oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan
henvendelse rettes til kontorfuldmægtig Conny
Ventrup, tlf. 32 66 57 97
Du kan på www.civil-i-forsvaret.dk se det fulde opslag
og hvordan du kan søge stillingen.
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Frist: 20. august kl. 8.00.
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Thisted.



DER FINDES MANGE
UNIFORMER I FORSVARET
– bliv civilt ansat og bestem selv din
Som civilt ansat i Forsvaret arbejder du selvfølgelig for sagen,
men samtidig bliver du en del af en stor, uhøjtidelig og ﬂeksibel
arbejdsplads med mange personlige og faglige udviklings-muligheder.
ANSØGNINGFRIST
D. 20. AUGUST 2008

Læs mere på civil-i-forsvaret.dk
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