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DS-Kalender

Ovenstående fagforeninger inviterer medlemmerne

til medlemsmøde med kommitteret ved Ombudsman-

dens 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.

Dansk
Socialrådgiverforening

MEDLEMSMØDE OM YTRINGSFRIHED

Nordsjælland
Nordsjælland

§§ §

§

9. september

kl. 16.00 - 19.00 på

Den Sociale Højskole,

Kronprinsesse Sofies Vej 35,

Frederiksberg. Tilmelding på mail:

ds-oest@socialrdg.dk

senest 5. september

JUB ILÆUMSLEG ATDEN GYLDNE
SOCIALR ÅDGIVER 2 0 0 8



Gå efter millionerne

Konference Generalforsamling



Landsbestyrelsen indkalder hermed til SDS'

ordinære årsmøde. Årsmødet afholdes den 1-

2. 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.

Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl

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 veldefi-
nerede 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 værdi-
baseret virksomhed, som tager del i det sociale an-
svar. Hartmanns arbejder ud fra værdierne: gensidig 
respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation. 

Send din ansøgning og CV
til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystro-
em@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

Vil du gøre en forskel, 
bliv socialrådgivervikar!



Temadag
Familien i behandling med særligt fokus på barnets udvik-
lingsmuligheder. Hvordan hjælper vi børn med individuelle 
behandlingsbehov i familiebehandling?

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

Se mere på www.dyreby.dk

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

grundlagt 1/4 1997

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

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

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF 
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk



Jubilæum
på Den sociale Højskole i Odense

FAGLIG & FESTLIG

Fredag den 5. september 2008

Den sociale Højskole i Odense

DET GODE MATCH
 - 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

Janne Hansen, jh@ibos.dk, 39 45 23 26

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.

Der bliver serveret sandwich og vand

Hanne Nyström markedschef
+45 70 20 03 83
+45 41 21 13 20
hanne.nystroem@hartmanns.dk



Vikarer

Socialrådgivere  -  Kontorassistenter - socialpædagoger

Booking/forespørgsel:

Telefon 23 20 90 43

Eller mail;

booking@socialgruppen.dk

www.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

1 års
FAMILIETERAPEUTISK

efterUDDANNELSE
Ved familie- og psykoterapeuterne Bodil Mikkel-
sen 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



Tegn en profil af
DIN VIKAR
– så finder vi vikaren,
der matcher

Tegn en profil af dig
SOM VIKAR
– så finder vi vikariatet,
der matcher

Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening

Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, Socialrådgivere og Socialpædagoger

SUF tilbyder:

Målgrupper:

www.suf.dk

SUF
Den Sociale Udviklingsfond

Kursus for nyuddannede
socialrådgivere
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.

Dato
Den 27. august 2008

Tid og sted
Kl. 9:00 - 16:00

Herlev Ringvej 2C
2730 Herlev.

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



Sagsbehandling i udviklingspsykologisk 
perspektiv

-

Formål

Baggrund -

Form  Undervisningen vil være en blanding af foredrag og gruppearbejder, hvor arbejdet 

Deltagerkreds Kun -

Tid og sted

Program

Pris og forplejning

Lærere

Tilmelding

Tilmeldingsblanket

KURSUSTILBUD

Navn



Kavaleriet søger sekretær/receptionist

Vi er en virksomhed i rivende udvikling, som søger en energisk 
og omstillingsparat medarbejder til vores kontor i Lyngby

Som sekretær/receptionist skal du, sammen med de øvrige 
medarbejdere, bidrage til at opretholde Kavaleriets meget 
høje serviceniveau.

Stillingsbeskrivelse:
Skrive kontrakter til kunder og vikarer

 samt et højt serviceniveau 

  inspirere andre

Personlige egenskaber:

rette kandidat.

eller email: kavaleriet@kavaleriet.dk



adecco.dk

Som vikar bliver jeg åbenlyst
værdsat for min store erfaring
Jeg oplever, at livet som social-
rådgivervikar giver mig …

Tryghed
"Jeg har hele tiden haft arbej-
de, når jeg ønskede det, uden
en eneste ufrivillig ledigheds-
periode."

Værdi
"Det er en positiv oplevelse at
komme ud til kunderne. De er
imødekommende, hjælp-
somme og utroligt glade for at
få hjælp fra en erfaren social-
rådgiver."

Frihed
"Det er rart fx at kunne arbej-
de 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

3888 9400

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.

Efteruddannelsen:

Tab og traumer 
- komplicerede livsforandringer

Efteruddannelsen er godkendt af Psykoterapeut-
foreningen 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 psykote-
rapi og supervision Solvej Sangild og socionom og 
psykoterapeut MPF Lise Nielsen.

Folder om uddannelsen og ansøgningsskema 
findes på www.sundhed.dk/info/uddannelsesaf-
delingen.

Yderligere oplysninger fås hos uddannelseskonsu-
lent Karen Thyrsting tlf.: 7789 2335.

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

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

misbrugsproblemer.
Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyn-

drom og senabstinenser.

Vi tilbyder
Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

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

grundlagt 1/4 1997



Gentofte

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

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 gen-

nemføre det daglige arbejde, og hvor der 

er plads til dine ønsker og behov.

I vores afdeling løser vi centrale opga-

ver for borgere med misbrugs- og eller 

psykiatriske problemstillinger i Gentofte 

Kommune. Vi savner dygtige og engage-

rede 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 misbrugs- 

eller alkoholbehandling, til støtte/kon-

taktperson eller bostøtte.

VI FORESTILLER OS, AT DU
er uddannet socialrådgiver eller social-

formidler.

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.

Du kan få mere at vide om stillingen ved 

at ringe til daglig leder Marianne Lincke 

Christiansen, tlf. 3998 6166.

I Gentofte Kommune er der en generel 

politik om, at der ved ansættelsen bliver 

indhentet straffeattest.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gæl-

dende overenskomst. Aflønning sker 

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

Eller på e-mail til:

socialoghandicap@gentofte.dk

Social & Handicap 
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.

HAR MISBRUGERE, UDSATTE ELLER 
SINDSLIDENDE MENNESKER DIN INTERESSE



Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26

www.foa.dk

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 pensions-
ordning, heltidsulykkesforsikring
og personalegoder med eksempelvis
fysioterapi, motion og frugt.

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

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-faggrup-
pefagforeninger - 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 opgave-
fordeling i A-kassen. Dit arbejdsområde som fuldmægtig 
fastlægges derfor under skyldigt hensyn til dine og medarbej-
dernes kompetencer.
Derfor kan du have en bred faglig kompetence eller særlige 
kompetencer - gerne indenfor udbetaling og vejledning.

Arbejdsopgaver:

område.

-
gruppe.

Vi forventer:

kontakt til medlemmer og kollegaer.

til A-kassereglerne eller dele heraf.

at finde løsninger.

et højt arbejdstempo.

tioner.

Vi tilbyder:

og en glad arbejdsdag i et uformelt miljø med respekt for 
hinandens opgaver, og hvor vi kommer hinanden ved.

og A-kassen højt.

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

Har du spørgsmål, så enten ring eller mail til A-kasseleder 

olwi003@foa.dk.
Ansøgning mærket “fuldmægtig” sendes til LFS, A-kassen, 
Rosenvængets Alle 16, 2100  København Ø, senest fredag den 
22. august 2008.

A-kassen – LFS søger 
fuldmægtig



Gentofte

En arbejdsplads i bevægelse 
Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Alle medarbejdere arbejder ud fra fælles mål om 
at give borgerne og brugere en kvalificeret og hurtig betjening.  Vores organisation er præget af foran-
dring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for 
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Børn og Unge søger nye sagsbehandlere 

herunder en halvtidsstilling (barsels- og 

faste stillinger). Du bli´r en del af en fag-

gruppe, hvor engagement og høj faglig-

hed er nøgleord. 

VI FORVENTER AT DU
er interesseret i faglig udvikling og 

sparring.

har appetit på tværfagligt teamsamar-

bejde.

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 udviklingspro-

jekter.

tæt samarbejde med de andre faggrup-

per.

stor fleksibilitet i planlægning af dit 

eget

arbejde.

sparring med vores fagkonsulenter.

ekstern supervision.

I Børn og Unge arbejder vi med både 

traditionelt, individuelt sagsbehandlerar-

bejde og udviklingsprojekter.  

Vi lægger vægt på både specialfaglig- og 

tværfaglig udvikling.

I Børn og Unge er den kollegiale tone om-

sorgsfuld 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 socialformid-

lere. 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 Fore-

byggelse. Læs mere om Børn og Fore-

byggelse og kommunen på kommunens 

hjemmeside

www.gentofte.dk .

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingerne er ledige fra august måned. 

Løn efter gældende overenskomst. 

I Gentofte Kommune er der en generel 

politik om, at der ved ansættelse indenfor 

børne- og ungeområdet indhentes straffe- 

og børneattest. 

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Vil du vide mere om jobbet, er du meget 

velkommen til at kontakte leder Erna Ern-

feldt, sagsbehandler Anja Østerbye eller 

Johanne Rolff. Ring på tlf. 39 98 45 00 og 

spørg efter en af os.

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, 

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 

indenfor de fastlagte servicerammer.

TÆNDER DU PÅ TVÆRFAGLIGHED OG VIDENDELING!



Se mere på solrod.dk

SOLRØD KOMMUNE

Se mere på solrod.dk

| SOCIALSERVICE

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?

Du brænder for den sociale indsats for de svageste 
borgere, har humor og gå-på-mod, og en socialfaglig 
uddannelse.

Du får
udfordrende arbejdsopgaver

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 special-
undervisning. Du får et hav af spændende koordine-
rende 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.

26.
2008.

Socialrådgiver/-formidler

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



Schultz Information søger en 
socialrådgiver e.l. til faglig be-
arbejdning af vores elektroniske 
lovsystemer inden for hoved-
områderne 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 formulerings-
evner.

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).

Din profil 
  Du har en socialfaglig baggrund 
og solid kommunal praktisk 
erfaring fra f.eks. en socialfor-
valtning.

  Du er selvstændig og 
systematisk.
Du er vant til en travl hverdag.
Du har overblik og drive.
Du er positiv og har humor.

Vi tilbyder 
  Et job i en dynamisk, videnbase-
ret organisation i stærk udvikling.
Gode personaleforhold.

  Masser af venlige, engagerede 
og meget kompetente kolleger.

  Attraktiv virksomhedsadresse i 
det nye center Spinderiet i Valby.

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

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.  

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 

virksomhed på knap 100 medarbejdere. 

Vi udvikler intelligent information, der 

understøtter beslutnings- og arbejdsprocesser 

– blandt andet hos kommuner, fagbevægel-

sen og private virksomheder. Med en unik 

kombination af tekniske, faglige og men-

neskelige kompetencer har vi opbygget et 

innovativt miljø, der står bag en række af 

Danmarks bedste informationsløsninger og 

webportaler inden for jura, uddannelse og 

lægemidler.

Fagspecialist
– det sociale område

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





Rådgiver for børn
med handicap

Handicaprådgiver søges til opgaver for børn med
handicap.

Vi forventer, at du

Læs mere på www.egedalkommune.dk

egedalkommune.dk



Socialrådgiver/
socialformidler
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. Ansøg-
ningsfrist: 21. august.
Rekvirer stillingsopslag nr. 28/08 på tlf. 4452 6016 
– eller læs det på www.herlev.dk

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 Ansøgnings-
frist: 25. august.
Rekvirer stillingsopslag bkf76/08 på tlf. 4452 6058 
– eller læs det på www.herlev.dk

WWW.FREDENSBORG.DK

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 uddannelses-
mæssige 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 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 be-
varer 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.

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. 

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

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

VI HOLDER samtaler den 27. august 2008 i uge 35. 

LØNNEN er efter overenskomst.



KØBENHAVNS
KOMMUNE

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Teammedarbejder
SOCIALCENTER NØRREBRO 

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

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.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Sagsbehandler
RÅDGIVNINGSCENTER NORD

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

Rådgivningscenter Nord søger sagsbehandlere.

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



Forstander søges
til behandlingshjemmet
Nebs Møllegård
Nebs Møllegård er en specialinstitution drevet af Ringsted Kom-
mune med plads til 24 børn med udviklings- og personlighedsfor-
styrrelser i alderen 6 til 16 år. (se www.nebsmoellegaard.dk)

Arbejdsopgaver:
Forstanderen har det overordnede ansvar med reference til Ring-
sted Kommune for alle forhold på institutionen, væsentligst drejer 
det sig om:

At sikre, at alle aktiviteter altid har omsorgen for og behand-
lingen af børn og deres familie som udgangspunkt
Løbende udvikling af ide- og teorigrundlag for behandlingen
Løbende udvikling af behandlingsmetoderne
Overordnet personaleledelse
Administration og økonomi

samarbejde i den kommunale kontekst 
MED-udvalg, herunder sikkerhedsarbejde
Udviklings- og uddannelsesaktiviteter i organisationen

En person der har indsigt i og respekt for den miljøterapeu-
tiske behandlingsmetode og er engageret i dens praktiske, 
teoretiske og forskningsmæssige videreudvikling
En person, der har teoretiske forudsætninger og praktisk er-
faring 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 anerken-

handlekraftig ledelsesstil
En person, der er synligt engageret i det daglige arbejde og 
optaget af at bidrage til et godt arbejdsmiljø samt medarbej-
dernes forsatte personlige og faglige udvikling
En person, der kan vise Nebs Møllegårds kvaliteter i dyna-
misk samspil med omgivelserne

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 specialtil-
bud 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). 
Tiltrædelse pr. 1. november 2008 eller snarest derefter. 
Skriftlig ansøgning med eksamensbilag og anden relevant doku-
mentation sendes til:

28. august 2008.

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

Da vores teamleder er blevet 
Jobcenterchef, har Rødovre 
Jobcenter brug for en ny team-
leder for to velfungerende og 
selvkørende teams på hhv. syge-
dagpenge- og kontanthjælpsom-
rådet. Vores nye teamleder får 
ansvar for både det faglige og det 
personalemæssige område.

Rødovre Jobcenter har gode 
resultater på stort set alle områ-
der i beskæftigelsesindsatsen, 
både i kraft at det daglige syste-
matiske arbejde og gode med-
arbejdere - og i kraft af mange 
metodeudviklingsprojekter for 
de enkelte målgrupper.

Vi lægger vægt på en uformel 
ledelsesstil, hvor udgangspunk-
tet 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 selv-
følgelig 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 lov-
givning og praksis på Jobcentrets 
område. Vi ønsker at fortsætte 

og udbygge vores 
gode resultatater 
i beskæftigelses
indsatsen ogsamti-
digt 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 des-
uden meget velkommen til at kon-
takte 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 ansøg-
ningen: Personaleafdelingen 
08.02205. Skriv venligst i ansøg-
ningen hvor du så annoncen før-
ste gang.

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

Teamleder til 
Rødovre 
Jobcenter

Rødovre Kommune



KØBENHAVNS
KOMMUNE

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Afdelingsleder
SUHMSGADE

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

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

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

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Sagsbehandler
SOCIALCENTER BISPEBJERG

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

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

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Socialrådgiver/formidler 
HANDICAPCENTER KØBENHAVN

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

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

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

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Faglig koordinator
BØRNEFAMILIETEAM NØRREBRO

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

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 

Ansøgningsfrist

Se mere på www.kk.dk/job 



Helsingør Kommune
www.helsingorkommune.dk

Vi er en afdeling med en medarbejderstab præget af høj fag-
lighed og stor kompetence. Vores mål er, at fælles kompeten-
cer 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 ledelses-
form, 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 sær-
lige 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 kri-
minelle 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 undersøgel-
sesteamet, anbringelsesteamet og handicapteamet.

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

Vi kan så til gengæld tilbyde
  Mulighed for at påvirke den fremtidige organisations-
struktur

  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 med-
arbejder

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 start-
løn på løntrin 33. Nyansatte med over tre års relevant erfa-
ring 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:

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.

Vi er en gruppe medarbejdere i Helsingør Kommunes 
Familierådgivning der søger DIG som kollega



www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Socialrådgiver/socialformidler til
Jobcenter Ballerup

Ballerup Årets
Idrætskommune







Genopslag

Socialfaglig koordinator
– til Rådgivningscentret i Lyngby-Taarbæk Kommune, 37 timer ugentligt til Børne- og fa-
milieområdet

Flere gode 
udfordringer

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

www.ltk.dk
...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.

Børne- familierådgivningen er blevet opnorme-
ret 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 kom-
munes hjemmeside www.ltk.dk. Du er også vel-
kommen til at rette henvendelse til Socialfaglig 

leder Anne-Mette Henriksen på mail ash@ltk.dk 
eller telefon 45 97 34 78 eller Handicapkonsu-
lent 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 proces-
ser  og  samarbejdsrelationer. Teamet har en 
faglig bredde og bæredygtighed, der giver rum 
for specialisering for den enkelte medarbejder.

Vi lægger vægt på, at du

-
resse for området

-
munikation

-
tence

Vi kan tilbyde

og et godt arbejdsmiljø

konsulent og ekstern supervision

-
ansvar og anerkendelse

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.                   



Rådgiver til kontanthjælp  
i Jobcenter Lyngby-Taarbæk 

Flere gode 
udfordringer

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

www.ltk.dk
...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.

Kollega til team med højt fagligt niveau og et 
godt arbejdsmiljø 
Har du et ønske om at fremme jobperspektivet 
for udsatte kontanthjælpsmodtagere og un-
derstøtte 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 kon-
tanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Vi 
holder fokus ved fælles prioriteringer og specia-
lisering bl.a. af ungeindsatsen. Teamet lægger 
vægt på et fagligt og kollegialt arbejdsklima 
med gode muligheder for at præge tilrettelæg-
gelsen af det daglige arbejde og den faglige 
udvikling.

Stillingsprofilen har et bredt fagligt indhold, 
hvor du skaber resultater gennem:

og aktive tilbud

med fokus på aktive tilbud 

borgere, der skal afklares til revalidering, 
fleksjob og førtidspension

-
sulenter, sociale mentorer, eksterne aktører 
og socialcenter mv.

Vi lægger vægt på, at du har:

formidler

lovgivning og redskaber

respektfuldt om rammer og krav 

for systematik og datadisciplin

Vi er kendt for:

udvikling højt – også når der er travlt 

godt arbejdsmiljø

-
ringsperioden

-
lent samt ekstern supervision

muligheder for at udvikle dine kompetencer

mad, og idrætsforening med fitnesscenter

gode trafikale forbindelser og indkøbsmulig-
heder

Yderligere oplysninger
kan du få ved at kontakte teamleder Britta 

velkommen til at tale med en kommende kol-
lega.

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 
-

Lyngby-Taarbæk Kommune

socama@ltk.dk.

Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 

Lyngby-Taarbæk
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Socialrådgiver
til Børneafdelingen

Holbæk Sygehus søger

aa
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 arbejdsop-
gaver er almindeligt socialt
arbejde i sygehusregi i relation
til syge og handicappede børn
m.m. Herunder rådgivnings-
og vejledningsfunktion samt
udarbejdelse af ansøgninger i
relation til primært Servicelo-
ven, Barselloven og Aktivloven.
Koordinerende funktion i rela-
tion til eksterne socialfaglige
samarbejdspartnere i svære

børnesager med for tidligt
fødte børn, handicappede børn,
kronisk syge børn, omsorgs-
svigtede børn, sårbare gravide,
suicidaltruede unge m.fl . Lø-
bende undervisning af personale
samt øvrigt personale. At indgå
i »teamet for overvægtige børn
og unge« samt »teamet for
sårbare gravide«

Ring til ledende oversygeple-
jerske 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 pårø-
rende, og ønsker du at kombinere dine faglige kvalifika-
tioner 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 medar-
bejdere.

Centret har som formål at hjælpe seksuelt misbrugte
voksne kvinder og mænd samt deres pårørende.

Formålet omsættes i følgende kerneydelser:

Specialorganisation

Dine arbejdsopgaver vil være:

Vi ønsker en medarbejder, der:

skadede

Vi tilbyder:
-

bejdere og gode faglige udviklingsmuligheder

fagligt niveau
-

nem metodeudvikling

-
ten af ansættelsen

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse

øvrigt til vores hjemmeside www.incest.dk.

Ansøgningen med relevant dokumentation fremsendes til
-



Socialafdelingen søger 
sagsbehandler til pensionsområdet

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 pensions-
området.

Arbejdsopgaver på pensionsområdet er blandt andet at
yde helhedsorienteret råd og vejledning til folke- og førtids-
pensionister

og pensioner
om personlige tillæg jf. Pensionsloven
om ydelser jf. Aktivloven til førtidspen-

sionister tilkendt pension efter 1. januar 2003
til til folke- og førtidspensionister.

Vi forventer, at du
velfunderet i lovgivning og

i forhold til nye metoder og lovændringer
evnen til selvstændigt og
gode mundtligt og skriftligt

god til
med EDB.

Vi ser gerne, at du er
eller en

kommunal baggrund.

Vi kan tilbyde
og selvstændigt

med selvstændig kompetence
godt med stor mulighed for udvikling

område med hjælpsomme

tæt på offentlige

Socialafdelingen er den ene af tre afdelinger i Køge Kommunes 
og -

ger afgørelser efter den sociale lovgivning og sagsbehandling 
vedrørende Vi som mål være en
attraktiv og faglig kompetent arbejdsplads med stort ansvars-
område og udstrakt kompetence til den enkelte medarbejder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få hos gruppeleder 
Lis Pedersen på telefon 56 67 25 53. Du også vores
hjemmeside på www.koege.dk

Løn- og ansættelsesvilkår 
efter gældende overenskomst. Lønnen vil med
din faglige organisation i henhold til aftale om Ny Løn.

Ansøgningen med og evt. referencer vi senest
den 26. kl. 10.00. Der
den 28. 2008. Ansøgningen mærkes

nr. 2008-18991” og sendes til:

Køge og
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

Har du lyst til at arbejde 
med børn og unge 
- og deres forældre?

To stillinger i Fabu
Koordinator i Fabu Rødovre 
- Forældre og Børnecentret                  

inden for børne- og ungeområdet for kommuner og statsforvalt-
ninger.

-

koordinator egne samværs- og konsulentopgaver i et begrænset 
omfang.

-

Specialkonsulent i Fabu København 
- familieplejeområdet

1 år med mulighed for forlængelse.

-
tige, 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, vej-
ledning og supervision til plejefamilier samt journalføring og rap-
portering til forvaltninger. Hertil kommer samarbejde med øvrige 
samarbejdspartnere og forældre.

Fælles for de to stillinger:

-

Koordinatorstillingen:
Yderligere oplysninger på www.fabu.dk eller centerleder Helge 

Specialkonsulentstillingen:
Yderligere oplysninger på www.fabu.dk  eller familieplejefaglig 

-

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 fami-
lieplejeanbringelser. 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.



Politisk ønskes en både tidlig og offensiv 
indsats på området, og derfor er det 
besluttet at

-
projekt på døgn- og dagindsatser 

8 nye stillinger snarest muligt 
-

forløb i forbindelse med projektet 

Børn- og Unge Afdelingens priorite-
ringer de kommende år vil være

-
miljøet

-
de i de 4 distrikters lokale områder

-

et flerårigt omstillingsprojekt til efter-

omstillingen er at nedbringe udgifts-

af nye indsatstyper i tilknytning til de 
allerede etablerede samt et kompeten-

-
-

organisationen.

Projektet vil tage udgangspunkt i 5 
bærende principper

1. Strukturen med en forebyggelses- og 

-
bejdes med konkret tidsperspektiv i 

inddrages konsekvent i alle dele af 

tilbud til familien under en anbrin-
gelse af et barn. 

den unge så vidt muligt anbringes i 

Vi forventer derudover, at både omstil-
-

forskningsbaseret kvalitetsudviklings-

Matrikelløse Døgninstitution.

Børn- og Unge Afdelingen er en travl ar-

og ledere med en mangeårig tradition 

på forvaltningsområdet og i alle de for-
skellige indsatsområder, der er etableret 

et projektforløb forinden.

Du kan derfor forvente en arbejdsplads, 

kvalitet i arbejdet og engagerede dyg-
tige kolleger.

Har du lyst til, sammen med os, at 

uddannelse eller en relevant øvrig vi-

er det nu, du sender din ansøgning til 

Personaleafdelingen
Teatergade 8

eller på e-mail job@naestved.dk

-
nest tirsdag den 19. august 2008.

Du er meget velkommen til at kontakte 
-

stillingerne.

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Næstved sætter indsats til sårbare børn og unge på dagsordenen!

- Er du én af vores 8 nye sagsbehandlere? 



egenskaber?

gennemslagskraft?

Dine arbejdsopgaver er, ud fra et arbejdsmar-
kedsperspektiv, at

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 - Ar-
bejdsmarked som udgangspunkt

-
gere/kunder.

-
hed.

-
rende arbejdsmarked - nu og i fremtiden.

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Vild med arbejdsmarkeds-
området?

Næstved

Medarbejder til kontanthjælpsteam

søger kontanthjælpsteamet en ny kollega. Vi er et mindre
team på fem medarbejdere, som overtager sagerne, når

-
dannelse kan være som socialformidler, socialrådgiver eller
anden relevant uddannelsesbaggrund.

-
ligt.

-
-

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

-

Ansøgning vedlagt CV sendes til:

UNDGÅ BILKØEN
- søg til Faxe Kommune!

Vil du undgå bilkøen, og er du interesseret i børn og unge-områ-
-

Haslev by - tæt på motorvejen.

Vi har fået til opgave at gennemgå dele af anbringelsesområdet.

eksisterende teamarbejde.

-

Ansøgning vedlagt CV sendes til:



Mød os på nettet: www.jobcenter.hvidovre.dk

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 sygedagpengemodta-
gerne 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, kompeten-
ceudvikling 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: 

opgaver der følger med jobbet

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. 

Ansøgningsfrist på stillingerne er mandag d. 25. august 

2008 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag  

d. 28. august 2008. 

tidligere.

-

-

-
sige skader, der blandt andet forårsager omfattende 
tilknytningsforstyrrelser.

-
-

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

til Elvergården



PSYKIATRIEN
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Den primære opgave

for vores nye kollegaer er

Overlæger/afdelingslæger

Psykologer

Sygeplejersker

Socialrådgivere

Pædagoger

Ergoterapeut/talehørepædagog

Lægesekretærer

Ring og hør nærmere hos lederteamet

Ansøgning sendes til

Region Sjælland øger kapaciteten



1 socialrådgiver/socialformidler til 
Team Sygedagpenge i Jobcenter Lejre

-

Vi tilbyder:

social behandling og virksomhedsteamet. Vi er også kommet godt i gang 
med det tværfaglige samarbejde med vejlederne fra staten. 

og et udviklingsorienteret miljø. 

kombinere den med et konsulentjob.

inden for området, der tager sig af dagpengeopfølgning, vurdering af 
arbejdsevne samt revalidering og rådighedsvurdering af ledighedsydelses-

Vi forventer, at du er god til at samarbejde og kan arbejde systematisk ud 

at stille krav til klienterne, har et positivt livssyn og er indstillet på at udføre 
de nødvendige administrative opgaver, der er forbundet med sagsbehand-
lingen.

Ansøgningen med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse 
-

Lejre

Socialrådgiver
til Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen søger en socialrådgiver. Stil-
lingen er på 30 timer pr. uge og er indtil videre place-
ret 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 stude-
rende ved de mellemlange og lange videregående 
uddannelser. 

Læs det fulde stillingsopslag på Studenterrådgivnin-
gens 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 Hen-
ning Damkjær på telefon 77 42 43 75.
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14 medarbejdere. 

SAGSBEHANDLERSTILLINGEN

indgå i en parallelindsats i samarbejdet med Jobcentret med 
henblik på at iværksætte relevante tilbud til borgere med andre 

syge, flygtninge og handicappede.

Arbejdsopgaver

indstilling til dag- eller døgntilbud eller til misbrugs- og alkohol-
behandling

-
udvalget

Kvalifikationer

STILLINGEN SOM STØTTE/KONTAKTPERSON

særligt udsatte voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktions-
-

enkelte forværres, at forbedre den enkeltes sociale og personlige 
udviklingsmuligheder samt yde en helhedsorienteret indsats. 

Arbejdsopgaver

støtte til overholdelse af aftaler med andre instanser

-
beskrivelser

Kvalifikationer

har gode samarbejdsevner

området

samtaleteknikker samt en systematisk tilgang som metode til 
forebyggelse

er muligt at forandre.

FOR BEGGE STILLINGER

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter 

SØGER

en sagsbehandler og en støtte/kon-
taktperson til Social Behandling



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 hen-
hold til lov om Social Service for familier
med børn i alderen 0-18 år. Familiehuset
tilbyder bl.a. familiebehandling, støtte i
hjemmet, samtaler og kontaktpersons-
ordninger til unge. Målgruppen er børn,
unge og børnefamilier, hvor en rådgivnings-
og 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 for-
ældre 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:

Ledelses- og behandlingsmæssigt
ansvar.

Visitation, behandlingsplanlægning,
evaluering og rapportering.

med
forebyggelses- og behandlingsen heder
samt projekter.

Vi forventer, at du har
en inden
børne- og ungeområdet, og gerne med
en supplerende efteruddannelse. Du
kan eksempelvis være socialpædagog,
socialrådgiver eller psykolog.

med
og kendskab til udviklingspsykologi

og overblik som leder.

Vi kan tilbyde
deltagelse i

uddannelse og andre efteruddannelses-
aktiviteter
gode og samt
samarbejdspartnere
en samtidig
har fokus på at arbejde fokuseret og
målrettet
løn- og
gældende overenskomst med den
relevante faglige organisation.

Ansøgningen
skal være os i hænde senest den 5. sep-
tember 2008. Samtaler forventes afholdt
den 15. september og 2. samtale den 16.
september 2008. Ansøgning sendes til:

Albertslund Kommune
Lisbeth

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.



Dine opgaver
Som familierådgiver har du stor egen kompetence og varetager op-
gaver inden for forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Li-
gesom 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, døgn-
institution, 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.

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

Herudover kan vi tilbyde

-

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 selvstæn-

med din personlighed, holdninger og visioner kan sikre en høj kvali-
tet i arbejdet og inspirere dine kolleger.

Du skal sende din ansøgning (mærket Familierådgiver) med relevante 

-

Har du lyst til at blive en del af et stærkt team af socialråd-
givere og -formidlere, og synes du, at det er spændende at 
arbejde med vanskeligt stillede børn og familier? 

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.

Socialrådgivere/Socialformidlere 
til Center for Børn & Familier 



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 børnegrup-
pen 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.

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

Arbejdsopgaverne

Personprofil
-

midler eller anden relevant baggrund

tværfagligt
-

tioner

afsnittet.

Vi tilbyder

37

Løn og ansættelsesforhold
om

-
mune at fremme ligelig kønsfordeling og
etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger

43 68 64 81

Ansøgningsfrist

Rådhuset

Vi er 30.000 borgere og 1.000 virksomheder med smukke og grønne arealer omkring os. Vores vision for Albertslund Kom-
mune har fokus på dialog og medinddragelse og vores mærkesager er børn, kultur og miljø. Vi lægger på vores arbejdsp-
ladser 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.



Har du lyst til at være en del af Danmarks 
førende praksisvidencenter? 

Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden er et praksisvidencenter, der 
indgår i et tæt samspil med kommuner/jobcentre, andre aktører og det private arbejdsmar-
ked. 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 Arbejdsmarkeds-
styrelsen og er i dag en selvstændig virksomhed. 

www.jobmarselisborg.dk

-
lere og sagsbehandlere. 

søger p.t. medarbejdere med arbejdssted i 
-

tager gerne din ansøgning, hvis du ønsker at 
arbejde i andre dele af landet.

Den optimale kandidat har følende profil:

beskæftigelsesområdet, gerne inden for 

af ressourceprofiler, herunder vurdering af 
-

velse til pension

gennem læring og evaluering 

og skriftligt

kvalitet er i fokus 

hektisk og foranderlig arbejdsdag 

selvstændigt arbejde 

Vi tilbyder:

levere en kvalitativ og professionel indsats. 

åbenhed altid er i højsædet, og hvor vi har 
store ambitioner. 

sundhedsforsikring

med stor indflydelse og ansvar 

faglige kompetencer i spil, vil du gennemgå 
en intern uddannelse inden for coaching, 

-
løb.

Tiltrædelse:
Snarest muligt.

Ansøgning:
Send din ansøgning snarest pr. e-mail til:

ho@jobmarselisborg.dk

Ved spørgsmål til stillingsopslaget er du 

Ansøgningsfrist:



Socialrådgiver til
voksenhandicap

Dine hovedopgaver

jurist og administrativt personale, der yder rådgivning
og vejledning til voksne med betydelig og varig nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne eller borgere med særlige

også indgå i et samarbejde på tværs med andre dele af

hjerneskade, demens m.m.

Din nye arbejdsplads
-

opgaver 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 psykiatri-
en, udviklingshæmmede, handicapordninger, hjælpemid-
ler, personlig pleje og praktisk bistand. Vi visiterer også
til ældre- og plejeboliger samt står for de forebyggende

udførende virksomheder på området.

Din baggrund

du evne til at arbejde selvstændigt, tværfagligt samt lyst

alsidig og kan lide at tage beslutninger, også i komplice-
rede sager.

Dine nye kolleger
Vi er hovedsagelig en blanding af sygeplejersker, terapeu-
ter og administrativt personale. Vi er en afdeling med høj
faglighed samtidig med en uhøjtidelig stemning.

Hvis du vil vide mere

Send din ansøgning, sådan at vi modtager den senest

-

voksne handicappede, ældreplejen og pension og bolig-
støtteafdelingen.

VORDINGBORG
KOMMUNE

Jobcenter Bornholm

Barselsvikar
til sygedagpenge-
opfølgning

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

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. september eller

Hovedopgaverne i Jobteam 4 består af sygedagpengesa-
ger, fleksjob og ledighedsydelse.

Arbejdsområderne er bl.a. opfølgning af sygedagpengesa-

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 sygedagpenge-
området eller beslægtede områder.

skal kontakte, hvis du ønsker flere oplysninger.



Faglig leder
til Udviklingshuset i Brøndby

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 match-
grupperne 4 og 5, samt for en del af myndighedsarbejdet overfor
samme målgruppe. Udviklingshuset arbejder med en række værk-
stedstilbud, 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 integrationste-
am, 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 udarbej-
delse af dialogguides. 

Arbejdsområde:
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

Kvalifikationer:
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:
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.

Socialrådgiver/Socialformidler
til Vestegnens Erhvervscenter

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 løsnings-
fokuseret, systemisk grundlag.

Borgerne kan være kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodta-
gere og fleksjobberettigede ledige.

Du har en socialfaglig uddannelse og har lyst til at arbejde med dine ker-
nekompetencer 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 prin-
cipperne 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 straffe-
attest i forbindelse med nyansættelse, og vi tager referencer fra tidli-
gere arbejdsplads. 

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til

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



Sagsbehandlere
til sygedagpengeområdet i Jobcenter Brøndby

Til at styrke indsatsen på sygedagpengeområdet søger vi to sagsbe-
handlere på fuld tid til vores Afklaringsteam.

Afklaringsafsnittet arbejder primært med borgere, som modtager
sygedagpenge. Afsnittet består aktuelt af 10 medarbejdere.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med:
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.

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.

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

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.

Har du lyst til at høre mere om jobbet og vores attraktive arbejds-
plads, så kom til informationsmøde 20. august kl. 16.30 i Familie-
rådgivningen, 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 Bon-
derup på tlf. 7210 7275 mellem kl. 8.30 og 9.30.

Se fuldt stillingsopslag på
www.fredericiakommune.dk

Handicaprådgiver
- som tiden dog flyver ...
Du er på vej hjem fra dit arbejde som handicaprådgiver i Familieråd-
givningen i Fredericia Kommune, du har nu været der et år. Du kig-
ger 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 mentorord-
ning, 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 imel-
lem 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 koor-
dinerende rolle i forhold til den støtte, som skal iværksættes for fami-
lien. 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.

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 Familierådgivnin-
gen satser på længerevarende efteruddannelser til medarbejderne.

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



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 ar-
bejdsfastholdelsesafdelingen 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 spæn-
dende 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 for-
hold 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:

delse på tilrettelæggelse af arbejdet

kan hænge sammen

sage, holdtræning og kostvejledning
blot er nogle af tilbuddene

mad og frugt

Du -
ler eller har anden erfaring i arbejdet
med sygedagpengeopfølgning. Du
brænder for den beskæftigelsesoriente-
rede 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 socialrådgi-
ver 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.

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.

www.assens.dk

Vores arbejdsplads
fortjener en Smiley

Sagsbehandlere søges til
Jobcenter Assens i Glamsbjerg

Assens



Socialrådgiver/
socialformidler

-

voksenhandicap.

samles i den tidligere Sukkerfabrik i Assens.

Vi tilbyder:
-

fagligt miljø
-

lingen

Stillingsindhold:

varig nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne

Vi forventer, at du:

voksenhandicapområdet og med fordel kendskab til de 
administrative funktioner, der er koblet på området 

skriftligt

-
tes straffeattest, før ansættelse kan finde sted.

Yderligere  oplysninger
Vil du høre nærmere om jobbet, så ring til socialrådgiver 

Assens Kommune
Løn- og personalekontoret

Willemoesgade 15
5610 Assens

stilling@assens.dk

Medarbejder til 
Jobcenter Kerteminde

Som vores nye kollega vil du få en central rolle i gen-
nemførelsen af det individuelle kontaktforløb for kontant-
hjælpsmodtagere, der har brug for et længere forløb for at 
komme ind på arbejdsmarkedet.

Du skal beskæftige dig med:

forhold til arbejdsmarkedet 

-
markedsportalen og udarbejdelse af ressourceprofiler 

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 

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 fleksi-
bel, handlekraftig, psykisk robust samt udadvendt og god 
til kontakt med mange forskellige mennesker.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et selvsty-
rende team på 4 medarbejdere, hvor hverdagen er travl, 
og atmosfæren uformel og god.

Vi mangler dig som kollega for at sikre en fortsat god ud-
vikling samt et professionelt og fagligt velfunderet miljø.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere 
-

-

kerteminde.dk.



Blå Kors Hjemmet Fredshavn

Blå Kors Hjemmet Fredshavn søger

Socialfaglige
medarbejdere

Har du en basisuddannelse som Socialrådgiver, Sygeplejer-
ske eller Social- og sundhedsassistent.

nelse

stillinger er på 37 timer.

Blå Kors Hjemmet Fredshavn

Ring og tilmeld dig institutions-

.

AFDELINGEN I
SYD- OG SØNDERJYLLAND

Vi søger to socialrådgivere
med en arbejdstid på henholds-
vis 37 og 18 1/2 timer ugentlig

Stillingerne er til besættelse snarest.

den første stillings vedkommende et rådighedstillæg på kr.

Afdelingen i Syd- og Sønderjylland består i øjeblikket af et

-
over er der beskæftiget et antal honorarlønnede medarbejdere.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse

-

Socialrådgiver/socialformidler
-Visitationen, Økonomisk rådgivning

Vi mangler en kollega i Visitationen i Kontanthjælps-
afsnittet.

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 samar-
bejde, hjælpsomhed, servicemindedhed og humor
vægtes højt.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Arbejdstid: 37 timer ugentligt.
Der er flekstid i afdelingen.

Visitationen foretager blandt andet:

og enkeltydelser

Ansøgningsfrist:

Samtaler forventes afholdt tirsdag den

Yderligere oplysninger:

hjemmeside www.kolding.dk/job



Job i Vejen Kommune

Læs mere på

www.vejenkom.dk under aktuelt

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 so-
cialrådgivere / 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 stillin-
gerne 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.

Socialrådgivere
Børneafdelingen  Rødding

Familiegruppen søger snarest muligt socialrådgivere 30/37 ti-
mer 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 fami-
lierådgiver 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

-
for barnet/den unge
at yde konsulentbistand til andre faggrupper

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 mu-
ligheder for efteruddannelse og kurser. Du vil få eget kontor.

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



www.s i lkeborgkommune .dk

Afklaringskonsulenter med 
gang i …
… forandringer og lyst til forvandlinger søges 
til Jobcenter Silkeborg

Vi er 11 engagerede job- og afklaringskonsulen-
ter, som dagligt jonglerer med råd og vejled-
ning, afklaring, aktivering, pension, fleksjob og 
revalidering – alt sammen med en spændende 
persongruppe, som omfatter kontanthjælps-
modtagere i matchgruppe 1-5.

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

Det kan være, at du er uddannet socialrådgiver/
formidler. Det vigtigste er dog, at du i kraft af 
dit naturlige overblik, din autoritet, din person-
lighed eller erfaring fra tidligere job kan:

arbejde selvstændigt med opgaver for vores 
kunder, borgere og administration

skabe kontakter, der fremmer motivation og 
giver resultater

skabe overblik over mulighederne på arbejds-
markedet med afsæt i den enkeltes situation

være coachende i din samtaleform og lade 
ansvaret blive på borgerens side 

planlægge din arbejdsdag og prioritere dine 
opgaver i et miljø med stor grad af beslut-
ningskompetence

angribe 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 Fleksjob-
Service, Jobcenter Silkeborg
En af vores medarbejdere har valgt at søge nye 
udfordringer, så derfor er der en 37 timers stil-
ling ledig til besættelse snarest muligt. 

Jobindhold:

- yde rådgivning og vejledning af borgere, der 
modtager ledighedsydelse eller er ansat i 
fleksjob, samt job med løntilskud til førtids-
pensionister (skånejob)

- individuelt kontaktforløb iht LAB §73a

- revurderinger iht Aktivloven §74c

- ressourceprofiler

- udarbejde beskrivelser mhp pensionsafklaring

- henvisning til afklarende forløb mhp afdæk-
ning af arbejdsevne

- samarbejde med anden aktør

Din faglige baggrund:

- er uddannet socialrådgiver

- har et bredt kendskab til og gerne erfaring in-
denfor social- og arbejdsmarkedslovgivningen

- er fortrolig med anvendelse af Office pakken 
og gerne KMD systemer

- har erfaring med arbejdsevnemetoden, her-
under udarbejdelse af ressourceprofiler

Dine personlige kvalifikationer:

- er resultatorienteret

- udadvendt og kontaktskabende

- humoristisk 

- 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 Fleksjob-
service, hvor du vil blive en del af et team, der 
aktuelt består af 5 socialrådgivere og en admini-
strativ 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 over-
enskomst 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 Ras-
mussen 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



Sagsbehandler
til familieområdet
PRØV SAMSØ
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.

-
midler.

råd og vejledning til familier, undersøgelser, etablering og
opfølgning af foranstaltninger.

Arbejdet kræver:
At du har indsigt i børns behov, gode kontakt- og samar-
bejdsevner samt sans for at koordinere arbejdet omkring

målrettet og helhedsorienteret.

Vi forventer:

af familieområdet.

Vi tilbyder:

efteruddannelse.

knyttet en afdelingschef.

rollefordelinger og procedurer, som ligger på kommunens
hjemmeside sammen med stillingsopslaget – eller som
kan rekvireres.

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

Samsø Kommune

SAMSØ KOMMUNE

Kompetencecentret  i Ikast-Brande
Kommune søger nye vejledere
Er du en person, der brænder for at gøre en forskel for
mennesker på vej mod arbejdsmarkedet eller uddannelse?

Er du mønsterbryderen, der kan inspirere og motivere?

Har du engagement og mod på at være med til at skabe et
center, der oser af læring og nytænkning?

-
gen af ledige kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte

-
lem sagsbehandler, jobkonsulent og vejleder for at sikre
hurtig afklaring og aktivering.

-
kedsparate borgere, der skal have et ekstra skub for at

-
pædagog eller lignende.

borgeren.

til muligheder, da du kender målgruppen og arbejdsmar-
kedet.

Vi kan tilbyde ni engagerede og glade kollegaer, der er på
-

les faglig inspiration og forståelse.

hverdagen og fremtiden.

fastsættes efter forhandling med vedkommende forhand-

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



Skanderborg Kommune  ·  Adelgade 44  ·  8660 Skanderborg

Brænder du for personaleledelse? Og kan du arbejde foku-
seret med at nå de faglige mål i Anbringelsesreformen og i 
Skanderborg kommunes Sammenhængende Børnepolitik?

Så har vi stillingen til dig som leder for Børnesocialrådgivnin-
gen i Skanderborg kommune.

Vi tror, at enhver udvikling tager afsæt i nærværende og 
tydelig personaleledelse med fokus på inddragelse og an-
erkendelse, 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 attrak-
tiv arbejdsplads, som kan være faglig dynamo for kreative 
og helhedsorienterede opgaveløsninger.

Du er som leder:

 personaleledelse

 administration og økonomi.

 perspektiv

 pressede situationer

Dit konkrete ansvar indebærer:

 optimal sammenhæng mellem faglige, administrative  
 og økonomiske ressourcer

Er dette dit drømmejob, kan du blive leder for:

 rådgivere, som har mod på at udvikle afdelingen 
 sammen med dig.

 omgangstone og plads til kreative løsninger.

motorvejen).

Som leder vil du være en del af det tværfaglige ledelses-

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overens-
komst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifi ka-
tioner.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

”Leder af Børnesocialrådgivningen” bedes påført på ansøg-
ningen.

LEDER FOR BØRNESOCIALRÅDGIVNINGEN

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER PARTNER I PROFILJOB.DK

Socialraadgiverjob.dk tilbyder dig en række funktioner, der hjælper til at 
planlægge din karriere.

Socialraadgiverjob.dk er en del af Profiljob.dk netværket, som er et sam-
arbejde mellem 14 af Danmarks mest betyd ningsfulde 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.



Har du lyst til at være en del af Danmarks 
førende praksisvidencenter? 

Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden er et praksisvidencenter, der 
indgår i et tæt samspil med kommuner/jobcentre, andre aktører og det private arbejdsmar-
ked. 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 Arbejdsmarkeds-
styrelsen og er i dag en selvstændig virksomhed. 

www.jobmarselisborg.dk

-
lere og sagsbehandlere. 

søger p.t. medarbejdere med arbejdssted i 
-

tager gerne din ansøgning, hvis du ønsker at 
arbejde i andre dele af landet.

Den optimale kandidat har følende profil:

beskæftigelsesområdet, gerne inden for 

af ressourceprofiler, herunder vurdering af 
-

velse til pension

gennem læring og evaluering 

og skriftligt

kvalitet er i fokus 

hektisk og foranderlig arbejdsdag 

selvstændigt arbejde 

Vi tilbyder:

levere en kvalitativ og professionel indsats. 

åbenhed altid er i højsædet, og hvor vi har 
store ambitioner. 

sundhedsforsikring

med stor indflydelse og ansvar 

faglige kompetencer i spil, vil du gennemgå 
en intern uddannelse inden for coaching, 

-
løb.

Tiltrædelse:
Snarest muligt.

Ansøgning:
Send din ansøgning snarest pr. e-mail til:

ho@jobmarselisborg.dk

Ved spørgsmål til stillingsopslaget er du 

Ansøgningsfrist:



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).

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 specialbi-
stand, talepædagoger, sundhedsplejen, familieterapeuter, hjemme-hos',
administrative medarbejdere m.v. I alt er der ca. 50 medarbejdere i Cent-
ret. 

Yderligere oplysninger om Børne- og Familiecentret kan findes på
www.bfc.odder.dk

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

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

En relevant faglig baggrund kan f.eks. være socialrådgiver eller pæda-
gog, men stillingen kan søges af alle. I forhold til de personlige egenska-
ber 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.

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

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

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 funktionsnedsæt-
telse. Målgruppen er voksne fysisk handicappede, udviklingshæmmede
og sindslidende.

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

Vi lægger vægt på du

overskuelig kommune

Vi tilbyder

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 hjem-
meside www.oddernettet.dk

Ansøgning med relevante oplysninger sendes til: 

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



ALKOHOLBEHANDLINGEN

SOCIALRÅDGIVERE/-FORMIDLERE/-
PÆDAGOGER

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 behand-

lere, 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 perso-

ner med alkoholproblemer og deres familier. Arbejdet i Alkoholbehand-

lingen baseres på videnskabeligt dokumenterede metoder og foregår på 

et højt fagligt niveau. 

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. 

I begge stillinger kræves en socialfaglig grunduddannelse af minimum 

3 års varighed. 

Yderlige oplysninger

Souschef Tine Horn eller TR for socialrådgiverne Lene Clausen på 

tlf. 8616 5911. 

Se hele stillingsopslaget på www.aarhuskommune.dk/job 

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 27/8.

SOCIALFORVALTNINGEN 

SOCIALRÅDGIVER / -FORMIDLER

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 kon-

takt 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 

-

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. Eske-

rod, 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.

FAMILIEPLEJECENTRET

FAMILIEPLEJEKONSULENT

Ved Familieplejecentret er en stilling som familieplejekonsulent ledig til 

besættelse pr. 1/10.

Stillingen er på 30 timer ugentligt. 

Der søges en socialrådgiver, socialformidler eller socialpædagog med 

erfaring fra børne-, unge- og gerne handicapområdet. Der ønskes erfa-

ring 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 familieplejekon-

sulent Elsebet Nørgaard, tlf. 8940 5423. Hele stillingsopslaget kan ses på 

www.aarhuskommune.dk/job. 

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 27/8.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune

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 opfor-

drer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold 

til at søge ledige stillinger.



Se stillingsopslag på www.rm.dk/job

Job

SOCIALCENTER VEST

UNGERÅDGIVER

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 ind-

satser. 

Vores vigtigste samarbejspartnere er vores egne medarbejdere i Unge 

Team Vest samt familierådgiverne, de sociale klubber, politiet, ankla-

gemyndigheden, sikrede institutioner, døgninstutioner, socialpædagog-

iske 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 sam-

arbejdspartnerne 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 selv-

stændigt.

Der er obligatorisk deltagelse i ekstern supervision. 

Stillingen vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK/SL, des-

uden 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

Stillinger Århus Kommune



2 socialrådgivere/socialformidlere til
specialbistands-børneområde
Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer med en
flekstidsordning.

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

Målgruppen i specialbistand er

funktionsevne.

Handicaprådgivningen vil gerne fremstå som en arbejdsplads, der

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at kontakte af-
delingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68, socialrådgiver Erling

tlf. 89 15 12 79.

Ansøgningen skal sendes til Randers Kommune, Handicaprådgiv-
ningen, Laksetorvet, 8900 Randers senest den 22. august 2008.

Randers Kommune

Barselsvikar søges til psykiatrirådgivning
Socialrådgivervikar søges til vikariat for perioden 15.9.08 - 15.9.09.

-

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Vi tilbyder

Vi søger kollega, der
-

25.8.08.

Randers Kommune



Socialrådgivere til børn- og
familieområdet
37 timer/uge

Vil du arbejde i en afdeling, der fokuserer på høj faglighed
og forebyggende indsats - og er du indstillet på, at det

-

også om organisering og om den sammenhængende
børnepolitik.

Syddjurs Kommune har ca. 41.000 indbyggere, og organisati-
onen 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 fæl-
les ansvar for kommunens udvikling. Værdierne åbenhed,
udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og
i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

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.



Har du styr på sagerne?
– socialrådgivere/formidlere søges
I Børne- og familierådgivningen i Herning Kommune
arbejder vi målrettet med at skabe kvalitet i sagsbehand-
lingen 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 kvalifi -
cere sagsbehandlingen i kommunerne. ICS er en socialfag-
ligt 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 fl eksibilitet 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

STATSFÆNGSLET MIDTJYLLAND

Socialrådgiver

lukkede fængselspladser samt flere forskellige behandlingsafdelinger.

regelmæssig kollegial supervision i socialrådgivergruppen.

Vi søger en kollega, der er:

Arbejdsopgaverne, der løses i tæt samarbejde med fængselsfunktio-
nærerne og andre faggrupper, består af:

med og for indsatte.

forbindelse med løsladelse af indsatte.

fordres en ren straffeattest.

Skriftlig ansøgning vedlagt relevant dokumentation stiles til fængselsinspek-
tøren og fremsendes til: Statsfængslet Midtjylland,
Snede.



Socialfaglig konsulent til Psykiatri og Misbrug

www.herning.dk 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, fl eksibilitet og fokus på 
menneskelige værdier.

Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret fi re værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på:
Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

Ansættelsessted: Sunhedsafdelingen, Torvet, Herning 

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

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

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

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

praksis, herunder matchningen af borgere til afdelingens dag- og 
døgntilbud samt eksterne tilbud

afdelingens tilbud

afdelingens dag- og døgntilbud

og de pårørende

indsats indenfor området

Din profi l:

erfaring  med socialpsykiatri og misbrugsbehandling og meget gerne 
konsulenterfaring

og sektorer

Vi tilbyder:

ambitiøs afdeling med stor indfl

forventninger til kommunens rolle

Hvem er vi: 

Psykiatri og Misbrug er et afsnit i Sundhedsafdelignen, hvor vi er 
driftsafdeling for dag- og døgntilbud indenfor socialpsykiatri-, misbrugs-

private og frivillige sociale organisationer.

mangeartede opgavetyper.

afdelinger i kommunen, hvor der er snitfl ader i forhold til Psykiatri og 
Misbrugs målgrupper. 

med gode muligheder for personlig indfl ydelse, udvikling og kreativitet. 

uformel og humørfyldt omgangstone. 

Ansøgningsfristen er: 25-08-08 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 

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

Herning Kommune 
Sundhedsafdelingen 



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

 har en del erfaring 

 har evnen til at skelne væsentligt 
 fra uvæsentligt

 har overblik, er selvstændig og evner at 
 koordinere og planlægge

 er god til at kommunikere i skrift og tale

 har kendskab til regnskab og reglerne om-
 kring social refusion - dette vil være en for-
 del, men det er ingen betingelse.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes indi-
viduelt afhængig af dine kvalifi kationer 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.

BDO Kommunernes Revision er en del af BDO 
Scan Revision, Danmarks 5. største revisions- 
og rådgivningsvirksomhed, som beskæftiger 
godt 1000 medarbejdere.

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

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 kontaktfl ade til vores 
kunder og vi sørger for, at du altid er faglig 
opdateret.

Som socialrådgiver eller socialformidler vil 
dine opgaver primært blive:

 deltagelse i revision af sociale sager

 rådgivning omkring sociale sager

 udførelse af ledelsestilsyn på sociale sager 
 hos vore kunder

 assistance til gennemgang af sociale sager. 
 Vi arbejder pt. meget med sager på dagpen-
 geområdet, specielt udarbejdelse af ressource-
 profi ler, ajourføring af ressourceprofi ler samt 
 udarbejdelse af grundlag for beslutning af 
 det videre forløb. 



www.holstebro.dk

RÅDGIVERE
TIL SYGEDAGPENGE
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:

opfølgning af sygedagpengemodtagere (3 grupper)
ledighedsydelse og fleksjob (1 gruppe)

Stillingen er ledig i sygedagpengeopfølgning og arbejdet 
omfatter:

Visitation og kategorisering af dagpengesager
Rådgivning, vejledning og behandling af sygedagpengesager
Udarbejdelse af opfølgningsplaner, herunder iværksættelse 
af tiltag, der sikrer, at den sygemeldte bevarer tilknytningen til 
arbejdsmarkedet
Udarbejdelse og iværksættelse af revalideringsplaner
Forberedelse til tilkendelse af førtidspension og fleksjob på 
sygedagpengemodtagere
Administrative funktioner i forhold til eget arbejdsområde.

Kvalifikationer:
Uddannelse som socialrådgiver/socialformidler/kontoruddannet
Kan anvende EDB
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.

Holstebro

www.holstebro.dk

RÅDGIVER TIL 
FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 
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:

opfølgning af sygedagpengemodtagere (3 grupper)
ledighedsydelse og fleksjob (1 gruppe).

Stillingen er ledig fleksgruppen, hvor vi er 4 rådgivere, 
og arbejdsopgaverne er bl.a.:

En arbejdsmarkedsrettet indsats i forhold til borgere, der er visi-
teret til fleksjob
Visitation af borgere på ledighedsydelse til anden aktør
Afklaring af borgere der ikke modtager nogen ydelse.
Opfølgning af borgere på fleksjob
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:

Uddannelse som socialrådgiver/socialformidler/anden relevant 
uddannelse.
Kan anvende EDB
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.

Holstebro



- 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 til-
bud. Specialrådgivningen består af 7 medarbejdere fordelt på 2
teams, hvor du vil komme til at indgå i et udviklingsorienteret og dyg-
tigt team bestående af yderligere 2 medarbejdere.

Vi tilbyder:
En attraktiv og ambitiøs arbejdsplads med meget dygtige og en-
gagerede kolleger.
En travl og udfordrende hverdag i et anerkendende og uformelt
miljø.
Et givende samarbejde med borgere, institutioner og øvrige sam-
arbejdspartnere.
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.

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

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

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 social-
formidler Jane Burgaard på telefon 9915 6018 eller socialchef Lars
Kristiansen på telefon 9915 5730.
Ansøgning mærket "Sagsbehandler" sendes til lakr@skivekommu-
ne.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.

Arbejder du bedst med rutiner? ….
Ja, så er det ikke dig, vi leder efter!

RevaCenter Thisted søger en socialfaglig 
konsulent på 37 timer ugentligt snarest 
muligt. RevaCenter Thisted er et revaliderings-
tilbud og et beskyttet værksted. Institutionen 
drives efter servicelovens § 103 og efter lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats § 32. 

 og opkvalifi ceringsforløb?

 udsigelige?

 samt mange personlige og faglige udfor-
 dringer?

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 

RevaCenter Thisted

Socialfaglig
konsulent



Socialfaglig
konsulent
med relevant faglig baggrund til

JobHus Thisted, f.eks ergoterapeut

eller socialrådgiver

JobHus Thisted er et arbejdsrettet tilbud

til sindslidende og psykisk sårbare.

Du kan få nærmere oplysninger

Frist: 20. august kl. 8.00.

Thisted.

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

Du skal bl.a. rådgive og vejlede Forsvarets medarbej-
dere 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.

Du er uddannet socialrådgiver, skal kunne arbejde
selvstændigt og ansvarsbevidst, have gode formuler-
ingsevner 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.

AALBORG

SOCIALRÅDGIVER

Læs mere på civil-i-forsvaret.dk

ANSØGNINGFRIST
D. 20. AUGUST 2008

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-mu-
ligheder.



DS:kontakt



Ændrede planer


