






EN V IDTRÆKKENDE
LØSNING

T I  V ILDE  P IGER KOFOED SKOLE
SOM EKSPORT

NYE BØGER

ST IGNING I  BØRNE SAGER





Hver femte er over 55 år





Svært at 
    besætte ledige job



Hold fast 
   i fagligheden



DIT NYE JOB
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NÅLEØJET













KOMMER 
DE GENNEM 
NÅLEØJET?



NU HAR JEG
MÆRKET DET





Bureaukrati eller 
          socialt arbejde?





Læserbreve

ÅBENT BREV  T IL  BETT INA POST SKABT  T IL  FOR AGT



Vil du være
toppolitiker i foreningen?



ØKONOMISK  R IVEG ILDE

VE JEN GENNE M SYGEDAG-
PENGEAFDEL INGEN

OMSORGSSVIGT  AF  BØRN

REGION ØST

REGION SYD REGION SYD

KAN MEDFØRE H JERNE-
SKADER

HOUSEWAR MING
REGION SYD

PÅ ODENSEKONTORET



FAGGRUPPE

DS-Kalender

Socialrådgiver i fagbevægelsen?



En dag med
Per Revstedt: Motivationsarbejde

v/ Per Revstedt

25/11 2008, max 50 deltagere, pris kr. 1250, -

Uddannelser 2009

Supervision og analyser
i socialt arbejde, 2½ år
v/ Gitte Duus, Gæsteundervisere:
Per Revstedt &  Jytte Birk Sørensen

Motivationsarbejde, 1 år

Social Kvalitet
Institut for

www.socialkvalitet.dk
 Administration: Lindskovvej 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 40 45 83 20

Nyt Institut, der vægter samspil mellem
teori og praksis, udbyder

Sted: Aalborg - Se mere om flere forløb:

Børn i krise
- anerkendelse af omsorgssvigtede børn

Hovedoplægsholder
Lars J. Sørensen, chefpsykolog

Pernille Hviid, pædagog, cand.psyk., PHD

INDBYDELSE TIL

BØRNESAGENS FÆLLES-

RÅDS KONFERENCE OM

Hele programmet præsenteres på www.boernesagen.dk · Deltagerprisen er kr. 1.995,00

Tilmelding kan ske elektronisk på www.boernesagen.dk eller på tilmeldingsblanket der kan

hentes på www.boernesagen.dk, telefon 33 22 17 33 · Tilmelding før den 1. september 2008

København
Tirsdag den 7. oktober 2008 · Quality Hotel, Tåstrup

Århus
Onsdag den 8. oktober 2008 · Radisson, SAS Hotel

Børnesagens Fællesråd





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

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

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



Succesoplevelse
Nogle unge kræver lidt mere end andre.

Trygge rammer, voksenkontakt, omsorg

og fastlagte målsætninger betaler sig.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark.

Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan

udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og

professionelt fællesskab.



CAFA Center for anbringelse og forebyggende arbejde

§50 undersøgelser 
Ungdomssanktion – koordinatorfunktionen

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

Behandling - familiebehandling - terapi  
Støtte i hjemmet

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

Kurser for fagpersoner og for plejeforældre 
Supervision, coaching og konsulentbistand

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

Projektvirksomhed og projektstøtte
Tilbud om partnerskab 

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

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

www.cafa.dk
Vi løser de opgaver, 

du ikke kan nå

KONSULENTER
Anette Hansen ah@cafa.dk    

Bente Kliver bk@cafa.dk

Birgitte Schjær Jensen bsj@cafa.dk

Grete M. Madsen gm@cafa.dk

Hans Paulsen hp@cafa.dk

Jan Petterson jp@cafa.dk

Jette Lykke Hansen jlh@cafa.dk 

Jytte Lorenzen jl@cafa.dk

Jørgen Moe jm@cafa.dk

Karin Skov Larsen ksl@cafa.dk

Kim Kammer Jensen kj@cafa.dk

Kirsten Kjær Traore kkt@cafa.dk

Kirsten Mortensen km@cafa.dk

Lene Friis lf@cafa.dk      

Lillian Kortbek lk@cafa.dk

Merete Flyvholm mf@cafa.dk    

Peter Klagenberg pk@cafa.dk     

Pia Brenøe pb@cafa.dk

Sharon Rasmussen sr@cafa.dk

Tina Bjørn Olsen tbo@cafa.dk   

PSYKOLOGER
Julie Noack Skærbæk jns@cafa.dk

Marianne Sørensen ms@cafa.dk

LEDELSE
Per Jeppesen pj@cafa.dk

Jannik Sølyst Jørgensen jsj@cafa.dk

Susanne Katz sk@cafa.dk

REGNSKAB OG SEKRETARIAT
Annie Dirksen ad@cafa.dk

Susanne Jensen sj@cafa.dk

Mona Tellerup mt@cafa.dk

Susanne Tengstedt st@cafa.dk

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



CAFA
Center for anbringelse og forebyggende arbejde

Ungdomssanktion
 Koordinatorfunktion og kontaktperson

CAFA råder over konsulenter, der af Servicestyrelsen er
uddannede til at varetage den lovbestemte funktion som
koordinatorer i forbindelse med ungdomssanktion.

CAFA trækker i denne sammenhæng på mangeårige er-
faringer i at planlægge, lede og koordinere komplicerede
sager og sikre at planer og aftaler følges op.

I relation til den unge har CAFA solide erfaringer i
relationsarbejdet i forbindelse med kontaktpersonordnin-
ger, efterværn og vores grupper for unge.

Koordinatorer og kontaktpersoner arbejder under super-
vision.

www.cafa.dk
Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32

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

Vi løser de opgaver, du ikke kan nå

inpraxis tilbyder
følgende uddannelses-

forløb i 2009
Systemisk konsulentuddannelse. I

Systemisk og narrativ
konsulentuddannelse. II

organisationsudvikling
terapi
supervision og coaching
uddannelser

Langesvej 37, 3400 Hillerød

TILMELDING
Rekvirer tilmeldingsblanket via vores

hjemmeside: www.inpraxis.dk hvor du også
kan læse mere om uddannelser og øvrige

aktiviteter hos inpraxis.
Cand.psych Annette Mortensen, am@inpraxis.dk, 2889 8130

Cand.psych Ane Wermer, aw@inpraxis.dk, 2262 0251
Cand.psych Janne Graff, jg@inpraxis.dk, 4053 7886



adecco.dk

Jeg stiller krav til mine vikarjobs
- og dem opfylder Adecco

Tilfredshed
"Selvom jeg er en krævende arbejdskraft, der fordrer stor
fleksibilitet omkring jobindholdet, timetal og geografisk
beliggenhed, har jeg altid kunnet få et vikariat, der mat-
chede mine behov."

Tryghed
"Min personalekonsulent i Adecco er en seriøs og profes-
sionel samarbejdspartner, og jeg er meget tryg ved at
lade hende varetage mine interesser."

Godt samarbejde
"Jeg kan varmt anbefale kollegaer et samarbejde med
Adecco."

Josef Krzeminski, 61 år . Uddannet socialrådgiver i 1982

3888 9400

Adecco søger dygtige socialrådgivere og -formidlere, som
ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar.

Ring til os på tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tæt samarbejde med Wiederquist kurser.

Jeg oplever at livet som socialrådgivervikar giver mig …

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk



Visitation, Pension og Handicap har en ledig fuldtids-
stilling og en ledig deltidsstilling, 20 timer, i Handicap-
teamet - til besættelse snarest muligt.

Handicapteamet er et team under forandring. Fra 1. 
oktober 2008 består det nye team dels af sagsbehand-
lere og dels af visitatorer. Teamet opdeles i to faggrup-
per: en for misbrug og psykiatri og en for handicap. De 
ledige stillinger er i handicap-faggruppen.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra handicapområdet fra 
enten kommune eller amt/region.

Ansøgningsfrist onsdag den 10. september 2008.

Læs annoncens fulde ordlyd på www.naestved.dk.

www.næstved.dk/job

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Jurister, socialrådgivere eller 
socialformidlere

Et 2-årigt vikariat er ledigt pr. 01.10.09, gerne tidligere, 18,5 
timer ugentligt. 

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med tæt tværfagligt samarbejde
på en meget engageret arbejdsplads med høj grad af faglighed. 
Arbejdet er selvstændigt, alsidigt og udfordrende med stor ind-
fl ydelse på tilrettelæggelse af dine arbejdstider. Introduktion og 
faglig sparring af afdelingens faste socialrådgiver.

Ansøgningsfrist 15. september 2008.

Yderligere oplysninger kan fås hos socialrådgiver Anne Martinsen, 

5467 2144 eller oversygeplejerske Hanne Jakobsen, 5467 2182.

              Læs mere om stillingen på: www.Regionsjaelland.dk 

Ansøgning sendes til:
Ringsted Sygehus
att.: Hanne Jakobsen
Mammakirurgisk afdeling
Nørregade 54, 4100 Ringsted 

Mammakirurgisk Klinik på Ringsted Sygehus søger

socialrådgiver

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

a



Forsvaret søger en socialrådgiver til Høvelte Kaserne,
Den Kongelige Livgarde 1. november 2008, 37 t/ugentligt.

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

Du er uddannet socialrådgiver, skal kunne arbejde selvstændigt
og ansvarsbevidst, have gode formuleringsevner samt være
udadvendt og have let ved at skabe kontakter.

Vil du vide mere om stillingen kan henvendelse rettes til
sektionschef Tinne Kjær, tlf. 3915 1320.

Ved oplysninger om løn- og ansættelsesforhold kan henvendelse
rettes til kontorfuldmægtig Conny Ventrup, tlf. 3266 5797.

HØVELTE

SOCIALRÅDGIVER

Læs mere på civil-i-forsvaret.dk

ANSØGNINGFRIST
D. 10. SEPTEMBER 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 fl eksibel
arbejdsplads med mange personlige og faglige udviklings-
muligheder.

Vi søger familieterapeut med relevant faglig uddannelse (psykolog
eller socialrådgiver). Stillingen er på 37 timer (evt. 32 timer), og er le-
dig pr. 01.11.08 eller hurtigst muligt herefter.

Vi søger en kollega med følgende kvalifikationer:
- gerne praktisk og teoretisk erfaring i løsningsorienteret familiebe-
handling
- brænder for at arbejde med familier
- du kan samarbejde med andre faggrupper
- gerne kendskab i Marte Meo-metoden

Se hele annoncen på www.greve.dk

Greve Familieværksted søger en ansvarsbevidt og dy-
namisk kollega.

Vi er til for borgerne og tager udgangspunkt i den enkelte
borger, deres ressourcer og opfattelse af egen situation og
problemer.

Familieterapeut



Socialrådgiver
til Aktiv Skade i
Arbejdsskadeafdelingen

Kan du levere Tryghed – og
vil du være med til at udvikle
os som nordens førende
Tryghedsleverandør?

I TrygVesta ser vi det som vores
primære opgave at være trygheds-
leverandør.
I Arbejdsskadeafdelingen betyder
det, at vi rådgiver, vejleder og
planlægger et trygt skadeforløb for
såvel vores erhvervs- og industri-
kunder som de skadelidte, når
ulykken er sket.

Med udgangspunkt i
TrygVestas skadepolitik
og vores værdier vil dine
arbejdsopgaver bl.a. være,
at

i forbindelse med deres arbejds-
ulykke

omkring arbejdstilrettelæggelse
samt generel information om
TrygVestas koncept

behandlingsinstitutioner og
pårørende

implicerede parter i sagen

omkring alternative jobmuligheder

ligt håndtryk hos vores kunder og
skadelidte i form af menneskelig-

hed, nytænkning og handlekraft

Vi forventer at du

giver gerne med erfaring inden
for arbejdsmarkedsområdet

givningen og mulighederne i for-
hold til støtte inden for arbejds-

markeds- og sociallovgivningen

godt

indstillet på, at der løbende fast-
sættes mål for teamets arbejds-
opgaver, og at disse bliver
evalueret

Desuden skal du have

både kunne arbejde i team og
også være i stand til at arbejde
selvstændigt

står ”at brænde” igennem til de
involverede

idet du skal kunne formidle i for-
hold til mange forskellige mod-

industrivirksomhed til den indivi-
duelle skadelidte

hverdag, hvor der er mange bolde
i luften

Vi tilbyder

god plads til initiativ og visioner

log med skadelidte og virksomhe-
der. Du må forvente, at der er en
høj grad af telefonisk kontakt

hvor du konstant kommer til at
udfordre dig selv og dine om-
givelser

rede kolleger, der er initiativrige
og som udviser menneskelighed i
alle relationer

Der er tale om en fuldtidsstilling
og aflønning vil ske efter gældende
overenskomst for ansatte i forsik-
ringsbranchen.

påregnes.

Interesseret?
Vil du vide mere om jobbet, er du
velkommen til at kontakte afde-

4420 4458 eller socialrådgiver

4420 3786.

”54553” sammen med dit CV senest
d. 15. september 2008 til vores

mail-adresse: personale@tryg.dk



WWW.FREDENSBORG.DK

To nye medarbejdere 
TIL PENSIONSTEAMET

Vi søger to friske nye medarbejdere, fuldtid eller deltid, da tre 
af vores kolleger går på pension den 1. august. 

Den ene stilling er blevet besat internt, så nu mangler vi bare 
jer, så vi bliver fuldtallige. 

Pensionsteamet består af 12 medarbejdere, fordelt som 9 
rådgivere, 2 administrative medarbejdere og 1 teamleder. 
Fredensborg Kommunes administration herunder også 
pensionsteamet har til huse i Kokkedal.

PENSIONSTEAMETS
OPGAVER BESTÅR BLANDT ANDET I

Udbetaling af folke- og førtidspension til ca. 7.200   
pensionister i Fredensborg Kommune
Administration af pension, for de pensionister, der ikke 
selv er i stand til at administrere
Rådgivning og vejledning
Behandling af ansøgninger om personlige tillæg
Behandling af ansøgninger om enkeltudgifter
Behandling af ansøgninger om supplerende kontanthjælp 
til pensionen
Behandling af ansøgninger om forhøjelse af pension
Behandling af ansøgninger om bistands- /plejetillæg
Samt øvrige opgaver vedrørende kommunens pensionister.

                                                                                                  

Hvis du har lyst til at være med i et team af gode kolleger i en 
travl hverdag, så send din ansøgning til Fredensborg Kommune, 
att. Hanne Gray, Ydelse og Rådgivning, Egevangen 3 B, 2980 
Kokkedal. 

Vi skal modtage din ansøgning senest den 10. september 
2008.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 38.

Har du spørgsmål til stillingen, så ring til teamleder 
Turid Høgnesen tlf. 7256 5563 eller pensionsrådgiver Lonni 
Vemmelund tlf. 7256 5593.



Den sociale Højskole udvider sine uddannelsesaktiviteter på 
både grund-, efter- og videreuddannelse. Der er derfor brug 
for at ansætte yderligere dygtige undervisere.

Vi søger en socialrådgiver med ekspertise inden for 

Vi søger en person, der

DEN SOCIALE HØJSKOLE ER EN DEL AF DEN FLERFAGLIGE 
PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN

Platangårdens
Ungdomscenter søger
socialrådgiver til Bo-støtteteam

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

»Bostøtte« er et behand-
lingstilbud til unge voksne 
sindslidende borgere med 
dobbeltdiagnoser, som har 
svært ved at indpasse sig i 
eksisterende socialpsykia-
triske tilbud. 

Støtten ydes som bostøtte 
i eget hjem i henhold til 
Servicelovens § 85.

Opgaverne for socialrådgi-
veren i Bo-støtteteamet er 
bl.a. at sikre koordinationen 
af behandlingsindsatsen for 
den enkelte borger, herun-
der indkaldelse og ledelse af 
behandlingsmøder, udar-
bejdelse af og opfølgning 
på handleplaner samt sikre 
skriftlig dokumentation.

Derudover deltager social-
rådgiveren i Platangårdens 
Ungdomscenters visitation.

Der tilbydes ekstern super-
vision med andre socialråd-
givere.

Vi tilbyder engagerede 
kollegaer og en travl og 
udfordrende hverdag med 
alsidige opgaver. Gode mu-
ligheder for faglig udvikling. 
En levende og udfordrende 
arbejdsplads, hvor enga-
gement og åbenhed er i 
centrum. En arbejdsplads 

hvor faglighed og kvalitet 
prioriteres

Løn og ansættelsesforhold
efter gældende overens-
komst. Stillingen er på 37 
timer ugl. Den arbejdsmæs-
sige placering er i Vording-
borg.

Se uddybende opslag på 
stillingen på www.region-
sjaelland.dk quicknr. 1991

Få mere information på Pla-
tangårdens Ungdomscenters 
hjemmeside
www.ungcenter.dk eller 
kontakt enten områdeleder 
Flemming Schrøder på tele-
fon 5535 0300 eller 2046 
4932 eller afdelingsleder 
Anette Wessel- Schmidt på 
telefon 3053 8546.

Der forventes afholdt sam-
taler hurtigst muligt.

Ansøgning vedlagt doku-
mentation for uddannelse 
og tidligere beskæftigelse 
og mrk. socialrådgiver til 
Bo-støtteteam sendes inden 
den 10.09.08 til platan-
gaarden@regionsjaelland.dk

Platangårdens
Ungdomscenter
Præstegårdsvej 8
4760 Vordingborg



Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 - Fax: 43 59 10 02
kommune@htk.dk - www.htk.dk

Sagsbehandler til
pensionsområdet i
nyoprettet stilling
Har du lyst til en spændende og udfordrende
stilling, og vil du være med til at gøre en forskel?
Så er muligheden der nu.

Team Pension søger en engageret kollega, der i
samarbejde med de øvrige sagsbehandlere kan sikre
en god opgaveløsning og være med til udvikling
på pensionsområdet.

Vi er et team på syv sagsbehandlere og to
administrative medarbejdere til betjening af vores
folke- og førtidspensionister. En del af den lettere
sagsbehandling foregår i Borgerservice.

Teamet er opdelt i to grupper, der henholdsvis tager
sig af den lettere og den komplekse sagsbehandling.
Den ledige stilling er i gruppen med den komplekse
sagsbehandling. Der er et tæt samarbejde mellem
grupperne og de administrative medarbejdere.

Ugentligt timetal: 37 timer.

Yderligere oplysninger om stillingen:
Kan fås hos Teamchef Bente Kyhl Nielsen
tlf. 43 59 17 28, e-mail benteky@htk.dk eller
på stillingsopslaget på kommunens hjemmeside
www.htk.dk

Ansøgningsfrist:
Mandag den 8. september 2008 kl. 12.00.
Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt
torsdag den 11. september 2008.

Ansøgningen sendes til:
Høje-Taastrup Kommune
Pensions- og Omsorgscentret
Team Pension
Bygaden 2, 2630 Taastrup

KOMMUNEKOMMUNE

Familiekonsulent Poppelgården
familiecenter

Hvidovre kommunes familiecenter Poppelgården
søger pr 1. november 2008 en fuldtids familiekon-
sulent med pædagogisk eller socialfaglig grundud-
dannelse.

Poppelgårdens familiecenter udgør et af Hvidovre
kommunes egne tilbud til børn og familier og tilbyder
åben anonym rådgivning, ambulant familiebehand-
ling, praktisk, pædagogisk og anden støtte i eget
hjem, samt støtte til samvær og til overvåget samvær
i henhold til Serviceloven.

Medarbejdergruppen udgør i alt 11 personer og er
tværfagligt sammensat bestående af psykologer, social-
rådgivere, pædagoger og en administrativ medarbej-
der. Familiekonsulenten vil blive en del af et familie-
konsulent-team på i alt 5 medarbejdere, hvor der er
mulighed for faglig sparring i dagligdagen og krav om
deltagelse i teamets faste supervision.

Som familiekonsulent vil dine primære arbejdsopga-
ver være at yde praktisk pædagogisk og anden støtte
i hjemmet samt deltage som kommunens repræsen-
tant i støttede og overvågede samvær.
Opgaverne som familiekonsulent er mangeartede og
stiller store krav til såvel faglige som personlige kom-
petencer inden for familiearbejdet.
Der må påregnes skiftende arbejdstider i tidsrummet
kl.7.00- kl. 22.00, ligesom du skal være indstillet på
evt. delt tjeneste og weekend arbejde.

Til gengæld kan vi tilbyde dig et attraktivt miljø, enga-
gerede kolleger og en arbejdsplads, hvor faglig
nytænkning og udvikling vægtes højt. Vi er fagligt
ambitiøse og har konkrete mål for vores indsats, som
vi gerne formidler til interesserede.

Poppelgården er beliggende i en hyggelig, renoveret
gammel gård på adressen: Byvej 90 i Avedøre.

Læs og se mere på hjemmesiden:
www.poppelgaarden.hvidovre.dk
Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Poppelgårdens leder: Villy Kring tlf. 3677 3388 eller
til Familieenhedens leder: Inge Holtkøtter 3639 3758.

Ansøgning med oplysning om og dokumentation for
tidligere uddannelse og beskæftigelse skal være
Hvidovre kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre
i hænde senest den 15.september 2008.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. sep-
tember 2008 på Poppelgården familiecenter.

"Nye vinkler på fremtiden"
er Hvidovre Kommunes
motto. Udvikling, dialog og
nye former for samarbejde
mellem kommune,
kulturliv, virksomheder, bor-
gere og foreninger kende-
tegner hverdagen
i Hvidovre.

Hvidovre Kommune er en
grøn kommune midt i
Øresundsregionen. 10
minutter fra Københavns
Rådhusplads,
Øresundsbroen og
Københavns Lufthavn.
Omkring 50.000 borgere og
2000 virksomheder
har adresse i Hvidovre.
Se www.hvidovre.dk



Se mere på solrod.dk

SOLRØD KOMMUNE | BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN

Jobbet
Vi søger en kompetent og engageret
familierådgiver til en fuldtidsstilling i
Familieafsnittet fra 1. november 2008
eller snarest derefter. Arbejdsområdet
er rådgivning og vejledning til børne-
familier, socialfaglige undersøgelser,
handleplaner og iværksættelse af og
opfølgning på hjælpeforanstaltninger i
henhold til Serviceloven.

Jobmiljø
Familieafsnittet arbejder distriktsopdelt
i 4 skoledistrikter. Vi har et veludbyg-
get og tæt tværfagligt samarbejde i
grupperne og mellem de forskellige
faggrupper i Børn og Unge Rådgivnin-
gen, hvor der arbejdes i et systemisk
og fremadrettet perspektiv. Som
familierådgiver har du stor egen
kompetence, og der er store mulig-

heder for nytænkning og udvikling af
nye ideer. Kommunen er ved at opføre
et Væksthus til undervisning, dagbe-
handling og forskellige gruppe- og
familieorienterede tilbud.

Vi ønsker, at du har
 uddannelse som socialrådgiver eller
socialformidler

 kendskab til serviceloven og erfaring/
lyst til at arbejde med børn, unge og
familier

 erfaring med tværfagligt samarbejde
og gode samarbejdsevner

 erfaring med administrative funktioner

Vi tilbyder
 et afvekslende og udadvendt arbejde
 ekstern supervision
 erfarne og engagerede kolleger

 en travl arbejdsplads, hvor der
samtidig er plads til både humor
og alvor

Løn og ansættelse er omfattet af prin-
cipperne i aftale om Ny Løn og sker
efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere?
Er du velkommen til at kontakte
leder af Børn og Unge Rådgivningen
Leif Pedersen på tlf. 56 18 28 61,
lp@solrod.dk eller socialfaglig leder
Lone Vandborg på tlf. 56 18 28 62,
lv@solrod.dk

15. september med morgenposten.
Jobsamtaler i uge 39.

genopslag

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

Sagsbehandler i Jobcenter Furesø
Et arbejde med stolthed, samvær og identitet

Vil du arbejde tæt på mennesker, der i en kortere eller længere periode
har måttet forlade arbejdsmarkedet? Vil du være med til at sikre en fair
og effektiv sagsbehandling? Og vil du dele din arbejdsglæde med andre?

I Jobcenter Furesø søger vi en sagsbehandler 37 t/u til opfølgning af
sygedagpengesager. Din gulerod er udfordring i et krævende og fagligt
udviklende job, der indeholder ressourceprofi ler, afklaring af arbejds-
evne, arbejdsfastholdelse og indstillinger til revalidering, fl eksjob og
førtidspension.

Ansøgningsfrist den 12. september.

Læs hele opslaget, og søg stillingen på www.furesoe.dk/job.
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www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Rådgiver til Jobcenter Ballerup

Ballerup Årets
Idrætskommune



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.

Etnisk konsulent
DØGNKONTAKTEN

Har du praktisk og teoretisk erfaring med etnicitet, undervisning og
konsultativ bistand?

Fra 1. november søger vi dig til etnisk konsulentteam (EKT).
Stillingen er på 30 timer ugentligt i et team med 2 ansatte.  Arbejdstiden
er fleksibel. Etnisk konsulentteam har til opgave at yde støtte, rådgivning
og konsulentbistand til andre medarbejdere i Københavns socialforvaltning
vedrørende børn, unge og familier med anden etnisk baggrund.
Målgruppen er 15-25 årige med særligt fokus på generationskonflikter og
tvangsægteskaber.

Du skal have minimum en mellemlang videregående uddannelse gerne
suppleret med relevant efter/videreuddannelse.
For yderligere beskrivelse af stillingen og af Døgnkontakten:
se www.doegnkontakten.dk eller ring til Lasse Christensen 3537 3623.
Ansøgningsfristen er mandag den 15. september og ansøgning sendes til:
Døgnkontakten, Åboulevard 38, 2200 København N, att: EKT.

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
BØRNEFAMILIETEAM NØRREBRO

Et tværfagligt team med mange projekter, interne og eksterne samar-
bejdsflader søger fast sagsbehandler og barselsvikarer.

 ”en skal videreuddanne sig og to skal have familieforøgelse”
Derfor har vi i børnegrupperne brug for sagsbehandlere, der gerne vil have
en spændende og udfordrende arbejdsdag i et godt kollegialt fællesskab.

Vi forventer du er:

Vi tilbyder dig bl.a. introduktionsplan og supervision af ekstern professionel
supervisor.
Vil du vide mere, kontakt afd. leder Karin Jørgensen 3317 4280.
Se mere på www.kk.dk/job.  Ansøgningsfrist 19. september kl. 12.00.
Socialcenter Nørrebro, Griffenfeldsgade 44, 2200 København N.

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.

Socialrådgivervikar
EGMONTGÅRDEN

Vil du arbejde empowermentorienteret og styrke brugerne til selv at
kunne - så er dette noget for dig.

I Egmontgården er et 35-timers barselsvikariat som socialrådgiver ledig
fra 4. november 2008.

Egmontgården er et krisecenter/botilbud for enlige forsørgere m/k med
børn i.h.t. serv.lov. §109/ og 110.

Vi søger en socialrådgiver, der:

eller kontakt socialrådgiver Helle Kjems, tlf. 3317 4988 eller socialrådgiver
Susse Smith, tlf. 3317 4987.

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.

Sagsbehandlere
SOCIALCENTER AMAGER

Børnefamilieteam VEST søger medarbejdere med relevant socialfaglig
uddannelse.

Børnefamilieteamets målgruppe er børn, unge og familier, som har behov
for særlig støtte grundet betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelate-
rede vanskeligheder.
Vi er 45 medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Teamet er opdelt i en undersøgelsesgruppe, en børnegruppe og en
ungegruppe.  Vi har en ledig stilling i børnegruppen og søger desuden
barselsvikarer til alle 3 grupper.
Undersøgelsesgruppen foretager §50 undersøgelser i nye henvendelser.
Børnegruppen arbejder med børn i alderen 0-12 år.
Ungegruppen arbejder med unge i alderen 13-23 år.
Vi søger medarbejdere med relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund f.eks.
socialrådgiver, socialformidler, cand.scient.soc - gerne med erfaring indenfor
børneområdet. Ansøgningsfrist: d. 12. september 2008 kl. 12.00.
Læs mere om stillingen på kk.dk/job



Socialrådgiver/sagsbehandler

Vi forventer:

Vi tilbyder:

Vil du vide mere:

15. september 2008

HKI er en Erhvervsdrivende Fond, der har til formål at give
personer uden for arbejdsmarkedet
den erhvervsrådgivning, arbejds-
prøvning, uddannelse eller beskyttet
beskæftigelse, som er nødvendig for
at finde en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere om HKI på www.hki.dk





Sagsbehandler og barselsvikar 
til Beskæftigelsesankenævnet og 
Det Sociale Nævn

Stillingsbeskrivelse:

Kvalifikationer:

Løn- og ansættelsesvilkår:

Yderligere information:

Ansøgning

Kontanthjælpsrådgiver 
til Jobcenter Herning 
Kontanthjælpsrådgivergruppen på Jobcenter Herning søger en ny 
udviklingsorienteret kollega. Vi er en velfungerende gruppe med ca. 
en halv snes rådgivere, der på trods af travlhed har ”åbne døre”, et 
kanon sammenhold og et godt arbejdsmiljø (check selv ved at ringe 
til én af os). Gruppen er udviklingsorienteret og har stor indfl ydelse 
på såvel tilrettelæggelse som gennemførelse af et sæt afvekslende 
arbejdsopgaver. 

Jobcenter Herning er Pilotjobcenter, og har derfor samlet indsatsen 
overfor kontanthjælpsmodtagere, A-kasseledige og sygedagpenge-
modtagere under samme administrative ledelse. Vi har ligeledes 
kun én ambitiøs og engageret politisk ledelse.   

Du vil få:

senere ønsker det, kan du også udfordres på andre fagområder

dine sager kan ”fl ytte sig”

motion m.v.

 ønning efter overenskomst

Vi ønsker:

baggrund, hvis du kan overbevise os om at du har de fornødne 
faglige færdigheder

Du vil blive grundigt introduceret til såvel arbejdsopgaver, ”huset”, 
husets kultur og værdier mv. Du vil få tilknyttet en ”tante” eller 
”onkel”, som hjælper dig gennem de usikkerheder og udfordringer 
der naturligt er i et nyt job. 

Hvis du skal fl ytte til området, vil vi naturligvis også kunne rådgive 
dig med hensyn til boligmuligheder, jobmuligheder for evt. 
ægtefælle samt pasnings- og skolemuligheder til evt. børn. 

Du er velkommen til at ringe til én af dine kommende kolleger 
Socialrådgiver Karin Andersson på tlf.: 96 28 50 05 eller 

Socialrådgiver Tanja Munkholm på tlf.: 96 28 50 24. 

Tiltrædelse vil kunne ske snarest muligt, efter aftale - men vi venter 
gerne på den rigtige. 

Send derfor straks din ansøgning til:

Jobcenter Herning Nørregade 44, 7400 Herning
eller på mail til jobcenter@herning.dk.

Din ansøgning vil blive behandlet selektivt, fortroligt - og meget 
hurtigt.

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.



Se fuldt stillingsopslag på
www.fredericiakommune.dk

Socialrådgiver/socialformidler 
til nyetableret voksenteam
Jobindholdet er opgaver omkring borgere med funktionsnedsættelse 
og manglende sociale kompetencer. Målgruppen er udviklingshæm-
mede og sent udviklede. Opgaverne omfatter bl.a. sagsbehandling, 
herunder afklaring af behov for, visitation til og iværksættelse af 
hjælpeforanstaltninger m.m. 

Vi tilbyder engagerede kollegaer, der vægter arbejdsmiljø og et godt 
kollegialt samvær. En arbejdsplads med rum til faglig og personlig 
udvikling og en organisation, som tænker værdibaseret og helheds-
orienteret.

Yderligere information:
Kan fås hos leder Lone Røj tlf. 7210 7239 eller sagsbehandler
Gitte Burgwald tlf. 7210 7863. Job & profilbeskrivelse kan ses på 
www.fredericiakommune.dk, under ledige stillinger.

Ansøgning:
Sendes til Fredericia Kommune, Personale & Uddannelse,
Att.: Rekrutteringsteamet, 
Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Mrk.: 08/33171.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. september 2008.

Ansøgningsfrist: 19. september 2008.

Er du en af Kavaleriets nye konsulenter?

Vi er en engageret og dynamisk virksomhed i rivende udvikling, 
som søger en konsulent til vores kontor i Århus

Som konsulent skal du sammen med de øvrige medarbejdere
bidrage til, at vi sammen tilbyder effektive, kompetente og 
professionelle løsninger.

Stillingsbeskrivelse:
Indkalde ansøgere og afholde ansættelsessamtaler

  og vikarer

Vi forventer:

  inspirere andre

Vi tilbyder: 

rette kandidat.

Ansøgningsfrist:

kavaleriet@kavaleriet.dk



DS:kontakt



Førtidspensionen under pres


