






MÆND ØGER 
FORSPRINGET  

TO  NYE  MANDECENTRET

EN MENNE SKERET

HJÆLP  T IL 
KR IT ISK  SYGE

TJEK!



Læs Mette-Maries 
fem råd om det gode liv 

Få pengecoach Mette-Marie 
Davidsens gode råd til, hvordan 
du selv kan bestemme over din 
økonomi og få den pension, du 
drømmer om. Læs rådene på: 
                       www.pkaplus.dk

...mere pension

Bliver det mon som du drømmer om? 
Eller kan du allerede nu se, at du sparer for 
lidt op i forhold til, hvad du tjener? Hvis du 
– fx i forbindelse med en lederstilling – har 
opnået en højere løn, bør du måske sikre dig 

en ekstra pension, så du kan fortsætte det 
gode liv. Og du kan trække indbetalingen 
fra i skat nu. Start med at læse Mette-Marie 
Davidsens gode råd her:  
     www.pkaplus.dk



Selskab vil 
rehabilitere sindslidende





    profiler af en 
næstformand4 





Finanskrisen 
rammer de 
svageste



Læserbreve

TVANGSBORTADOPT ION I  STEDET  FOR TVANGSANBRINGELSER



DIT NYE JOB

mit NYE job

SUNDE MEDARBE JDERE



SOCIAL  KAP ITAL 
–  IKKE  ET  SPØRGSMÅL OM PENGE

DEN POL IT ISK 
UKORREKTE  LEDER

FOKUS PÅ  APV  I  UGE  43

DANSKERNE PÅ  OVER ARBE JDE



SIDSTE 
STOP 
FØR PRAKSIS 



Nu kalder            
  marken





Knopskydning i den 
sociale lovgivning



Vi rider på en bølge



Kunsten at flytte en 
borger fra         A

B



AT OVERLEVE 
I BORDERLINE-LAND





FORSTÅ 

FORSVARS

MEKANIS-

MERNE



REGION SYD

VÆKST  I  DET  POL IT ISKE  ARBE JDE

FR A STRE SS  T IL  OVERBL IKER DU PRIVATANSAT ELLER 
OVERVEJER AT BLIVE DET?

REGION ØSTREGION ØST



TEMADAG

Alkoholbehandlere
SENIORER I ØST

Livsliniens 
telefonrådgivning

HB-VALG

Valgmøder med næst-
formandskandidaterne

IFSW

Europæisk konference 2009

Få nyhedsmails fra DS



DS-Kalender

HB-VALG

Valget er i gang – 
mød kandidaterne 
online



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

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   

PSYKOLOG 

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

Formål:
Gennem massiv tidlig forebyggende indsats at ændre  
udviklingstruede børns livssituation

Målgruppen er gravide eller forældre med:
 Psykosociale vanskeligheder
 Misbrugsproblemer
 Psykiatriske problemstillinger
 Alternativ afsoning

Børn i alderen 0-6 med:
 Følelsesmæssige og sociale vanskeligheder
 Født med særlige behov p.g.a. for tidlig fødsel  

 og/eller abstinenser eller alkoholskader
 Børn der skal pædagogisk udredes 

Vi tilbyder:
 Familie- og relationsbehandling
 Individuel terapeutisk og socialpædagogisk 

 behandling af såvel voksen som barn
 Undersøgelse af forældrekompetence
 Observation, pædagogisk udredning og behandling  

 af børn i selvstændigt børnehus
 Inddragelse af netværket 
 Efterværn 

 (hvor det er muligt i forhold til geografiske afstande)
 Afklaring og beskrivelse af fremtidig støttebehov

Nordlys benytter både psykodynamisk og kognitiv tilgang  
og metoder i behandlingsarbejdet.

DØGNBEHANDLING
TIL SMÅBØRNSFAMILIER

Familiecentret Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg tlf. 97133477, 
fax. 97133483, mail: fandv@herning.dk, www.familiecentret-nordlys.dk

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

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

misbrugsproblemer.
Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyn-

drom og senabstinenser.

Vi tilbyder
Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

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

grundlagt 1/4 1997



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

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 41 21 13 85

Vil du gøre en forskel, 
  bliv socialrådgivervikar!



Konference
Ensomme unge
Mange unge føler sig ensomme og lever et liv uden jævnaldrende 

venner og fællesskaber. Det har alvorlige konsekvenser - og kan 

være svært at konstatere og håndtere for omgivelserne. De unge 

skjuler ofte problemerne for omverdenen og således også for 

behandlere og rådgivere. 

Denne konference er rettet mod alle, der arbejder med unge - og 

er en mulighed for at lære mere om ensomhedsproblematikken 

og  dens omfang og konsekvenser. Ligesom der bliver præsenteret 

konkrete erfaringer med og redskaber til arbejdet med unges 

sociale trivsel.

Indlæg ved:

Mathias Lasgaard

Ida Koch

Anne Madsen

Med flere

Sted: Den Sociale Højskole, KBH

Tid: 11. november kl. 9:00-16:30

Pris: 450 ,- inkl. frokost

Se program og tilmelding på

www.ventilen.dk

Konferencen er arrangeret af Ventilen Danmark
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Deltagerprisen er kr. 800,00. Tilmelding kan ske elektronisk på www.boernesagen.dk eller på 
tilmeldingsblanket, der kan hentes på www.boernesagen.dk, tlf. 33221733, bf@boernesagen.dk

Tilmelding før den 15. oktober 2008

Børnesagens Fællesråd
www.boernesagen.dk

Børnepolitisk høring 2008

Fællessalen på Christiansborg

Den 22. oktober 2008 kl. 9.00 -15.30
(indskrivning imellem kl. 08.00 - 09.00)

”Alle børn og unges ret til 
læring og inklusion – også 
børn og unge, der er udsatte”

Gæsteforedrag v/professor Gøsta Esping-

Andersen, Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona



Kost benefit
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. 



Pia Laursen
Udbyder:

1-årige uddannelses-forløb i systemisk teori og 
metode for behandlere/konsulenter 

inden for børne, unge & familieområdet.

Start januar 2009.

Rekvirer program via:
www.pialaursen.dk

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF 
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk

adecco.dk

Vikariaterne er mit støttehjul mens 
jeg får mit eget firma til at køre

Frihed
"Vikarlivet giver mig frihed - jeg bestemmer selv hvad, hvor
og hvornår jeg vil arbejde. Det er i orden at sige nej tak."

Udfordringer
"Vikarlivet er forandring og nye udfordringer."

Udvikling
"For mig betyder vikarlivet en anderledes, spændende
udvikling af mine faglige kompetencer."

Fleksibilitet
"Jeg har valgt at prøve livet som selvstændig - vikarlivet giver
mig friheden til at passe mit selvstændige virke, og samtidig
vedligeholde og udvikle mine faglige kompetencer."

Ingegerd Aaby Chistiansen, 55 år, Uddannet socialrådgiver i 1989

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 …



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

Vil du være med til at sikre handicappede voksne en god faglig  
rådgivning og sagsbehandling i vores voksenrådgiverteam?

Som rådgiver hos os får du mulighed for at prøve kræfter med en bred vifte 
af socialfaglige og administrative opgaver i form af bl.a. personlig rådgivning og 
vejledning, behandling af ansøgninger om handicapkompenserende ydelser 
i.h.t. serviceloven, udarbejdelse af sociale handleplaner, tilkendelse og  
behandling af  ansøgninger efter Pensionslovene og Aktivloven.  

Vi lægger vægt på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats - i tæt 
samarbejde med borgerne og relevante samarbejdspartnere så som 
bosteder og bofællesskaber, socialcentre, hospitaler, brugerorganisationer 
og andre forvaltninger i kommunen.
Hvis du vil vide mere: klik ind på www.kk.job og læs det fulde  
stillingsopslag.
Ansøgningsfrist 3. november.  Ansættelsessamtaler i uge 46.
 



Familieplejekonsulent

Familieplejeteamet i Hvidovre kommune opnormerer 
med 37 timer, og søger derfor snarest en ny med-
arbejder.

Arbejdsopgaver

-
ningsfamilier.

Kvalifikationer

gerne med relevant efteruddannelse

anden relevant uddannelse. 

Vi tilbyder
-

-
melt og anerkendende miljø. 

for yderligere information. 

Løn- og ansættelsesforhold:

funktioner.

Ansøgningen sendes til:

Økonomi- og Administrationsafdelingen

KOMMUNE KOMMUNE 

I Hvidovre Kommune 
bygger vores sam-
arbejde på en aner-
kendende og positiv 
 kultur, hvor forskellighed 
er en styrke, og hvor 
engagement, nysgerrig-
hed og arbejdsglæde 
fremmer de nye ideer  
og den gode service til 
borgere, virksomheder, 
kulturliv og samarbejds-
partnere. 

Hvidovre er en grøn 
 forstad med en stærk 
historie; tæt ved vandet 
og hovedstaden og lige 
midt i Øresundsregionen.

Sygedagpengesagsbehandlere
Vil du have et spændende og udfordrende job blandt gode kolleger 
i et engageret og udviklingsorienteret miljø?  
Jobcenter Frederikssund søger sagsbehandlere til opfølgningsind-
satsen for de sygemeldte. Stillingerne er placeret henholdsvis i 
vores visitationsteam og opfølgningsteam.

Visitationsteamet sikrer i samarbejde med kommunallægen en tid- 
lig og hurtig indsat. Visitationsteamet foretager opfølgningen af 
kategori 1 sager – og videresender kategori 2 og 3 sager til opfølg-
ningsteamet. 

I opfølgningsteamet arbejder vi med sygedagpengeopfølgning, 
revalidering, afklaring af borgere til fleksjob eller førtidspension, 
opfølgning af ledighedsydelse, arbejdsfastholdelse samt iværk-
sættelse/henvisning til diverse beskæftigelsesfremmende tilbud. 
 
Vi har et tæt samarbejde med jobkonsulenterne, kommunallægen 
og diverse andre aktører. 
Vi har igangsat et særligt projekt omkring den tidlige virksomheds-
rettede indsats. Ligeledes har vi igangsat et sags- og arbejdsgangs-
analyseprojekt med henblik på at identificere muligheder for at lave 
en så tidlig og målrettet indsats for borgerne som muligt og dermed 
forkorte sagsforløbet. Sags- og arbejdsgangsanalyseprojektet ser 
også på mulighederne i vores organisering.

Vi lægger vægt på, at du:

uddannelse

Vi tilbyder:

niveau 

-
munallægen

gang fra S-toget. 

Løn og ansættelsesvilkår
Ydes efter gældende overenskomst og reglerne om Ny Løn. Som 
socialrådgiver og socialformidler er du ved ansættelsen garanteret 
en grundlønsindplacering på trin 35. Ved minimum 10 års erfaring 
som uddannet inden for faget, er du garanteret grundlønstrin 40. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Vil du høre mere om stillingerne, er 
du meget velkommen til at kontakte socialrådgiver Lotte Bjørnstad 
Jacobsen tlf. 47 35 15 43, socialformidler Anette Hjortshøj tlf.  
4735 1545 eller Jobcenterchef Merete Kølln tlf. 4735 1503

Din ansøgning med relevante bilag skal sendes til 
Jobcenter Frederikssund, Lundevej 9 A, 3600 Frederikssund eller 
job@jobcenter.frederikssund.dk og skal være os i hænde senest 
den 7.11.2008.



Mødrehjælpen søger to social- 
rådgivere til vores rådgivninger i 
København og Århus

Brænder du for at hjælpe familier i en vanskelig situation? Synes 
du også, at voldsramte børn og kvinder har krav på bedre behand-
ling? Er du blandt de bedste på dit felt?

1 socialrådgiver til behandling af voldsramte kvinder (Køben-
havn).

Til vores projekt for voldsramte familier søger vi en dygtig og erfa-
ren socialrådgiver.

Du får en central rolle i et spændende tværfagligt projekt i udvik-
ling. Du får det faglige ansvar for den socialfaglige del i behandlin-
gen og ansvaret for i samarbejde med en psykolog at tilrettelægge 
og gennemføre gruppebehandling for voldsramte kvinder.

Vores ambition er at være blandt de bedste - både til konkret at 
hjælpe voldsramte familier og til at udvikle og dokumentere effek-
tive behandlingsmetoder. Vi arbejder efter performance-manage-
ment-tankegangen, så vi måler løbende, hvordan vores arbejde 
virker. Vi tilbyder uddannelse i at arbejde med dokumentation og 
effektmåling samt løbende faglig efteruddannelse og supervision.

Vil du gøre en forskel? Brænder du for at hjælpe forældre i vanske-
lige livssituationer?

1 socialrådgiver til generel socialrådgivning af familier og 
gravide (Århus).

Til vores rådgivning i Århus søger vi dygtig og erfaren socialrådgiver.

Du skal yde rådgivning og vejledning til vanskeligt stillede gravide 
og børnefamilier inden for sociale forhold, uddannelse, problemer 
med børn, økonomi, samlivsophævelse, forældremyndighed, tvivl 
om abort m.m.

Se stillingsopslagene i deres fulde længde og læs mere om 
Mødrehjælpen på www.moedrehjaelpen.dk - klik på ”LEDIGE 
STILLINGER”.

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

Socialrådgiver/ 
socialformidler 
TIL UNGETEAMET 

Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har lyst 
til at arbejde med unge? Er du tålmodig, vedholdende og klar 
på at ”ting tager tid”?

Kommunen vægter den forebyggende indsats højt og bestræber 
sig på at have et sagstal på 33 familiesager pr. rådgiver. 

Vi arbejder i tværfaglige opgaveteam og er i tæt samarbejde 
med den unge og familien.  

Familieplejekonsulent
Lejre Kommune søger pr. 1. januar eller tidligere en fami-
lieplejekonsulent 37 timer pr. uge.

Der er tale om en ny stilling, idet vi er ved at omstrukturere 
anbringelsesområdet. Vi har i forvejen 1 konsulent ansat.

Dine hovedopgaver vil være:
-

milier

-
erne

-
grupper

de biologiske forældre
-

gelsessager

Vi forventer, at du:

udvikling

Vi tilbyder:

Kommunen:
Lejre Kommune har ca. 26.000 indbyggere og ligger på 
toglinjen Roskilde-Holbæk, 7 minutters togkørsel fra  
Roskilde Station. Rådhuset i Allerslev, hvor stillingen 
organisatorisk er placeret, er inden for gåafstand af Lejre 
Station. 

Løn og ansættelse:
Stillingen er på 37 timer og forhandles i henhold til gæl-
dende overenskomst. 

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Familieplejekonsulent Anne Næsby, tlf. 4646 4841 eller 
ved visitationschef Annette Larsen, tlf. 4646 4850.

Ansøgning sendes til:
Lejre Kommune mrk. ”Plejefamiliekonsulent Visitation 
Børn og Unge”, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.

Ansøgningsfristen er d. 12. november, og ansættelses-
samtaler forventes afholdt d. 19. november.



Er du faglig ressourceperson?

Sagsbehandler  
til Ledighed  
og Integration

Borgercenteret i Bornholms Regionskommune søger en sags-
behandler til vores team, som arbejder med opgaver inden 
for Ledighed og Integration. Teamet har en travl hverdag med 
masser af spændende opgaver, som vi hele tiden forsøger at 
optimere ved at arbejde med lean, som vi betragter som en 
avanceret form for sund fornuft. 

Du skal håndtere opgaver på begge fagområder, og vi tror 
på, at du som faglig ressourceperson selv vil være god til at 
definere, hvilke opgaver du kan løse, ud over dine egne sager, 
som du selvfølgelig får.

Vi håber, at du er så fagligt stærk, at du, ud over din egen 
sagsbehandling, kan fungere som sparringspartner på vores 
daglige administration af aktivloven, udlændingeloven og in-
tegrationsloven. I praksis betyder det bl.a., at du kan bidrage 
med nye initiativer og metoder til at forbedre betjeningen af 
borgerne. 

Din løn taler vi om, og vi tager selvfølgelig udgangspunkt i ud-
dannelse, din hidtidige beskæftigelse og erfaring. 

Se hele opslaget på www.brk.dk/job. Det er også her, du 
finder oplysning om kontaktpersoner og ansøgningsfrist.



Familieplejekonsulent
Genopslag
Vi søger en familieplejekonsulent på fuld tid til vores 
Døgnplejeformidling snarest. Arbejdet er organiseret 
i Børne- og Ungerådgivningscentret, hvor du sammen 
med vores anden familieplejekonsulent vil udgøre 
vores døgnplejeformidling.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:
• Opsporing og godkendelse af a  astnings- og 
 plejefamilier
• Tilsyn af a  astnings- og plejefamilier
• Supervision og støtte til a  astnings- og plejefamilier
• Koordinere indsatsen mellem plejefamilien, barnet 
 og de biologiske forældre
• Konsulentopgaver i forhold til sagsbehandlerne i 
 anbringelsessager.

Vi tilbyder:
• Et udfordrende og selvstændigt job med krav til din
  faglighed
• Engagerede kolleger og samarbejdspartnere
• Fleksibel arbejdstid
• Mulighed for at arbejde hjemme
• Fitnesscenter, fysioterapi, frugt- og kaffeordning.

Vi forventer, at du har:
• En socialfaglig eller pædagogisk uddannelse
• Erfaring i at supervisere og er vant til at kunne give
 råd og vejledning med en anerkendende tilgang
• Mod på et varieret og meget selvstændigt job
• Personlig autoritet, er lyttende, rummelig og rolig af 
 væsen.

Sidst, men ikke mindst er det nødvendigt, at du har 
kørekort.
Har du erfaring fra en lignende stilling, er det klart en 
fordel.

Ansættelse  nder sted på overenskomstvilkår på et 
niveau, der fastsættes på baggrund af din erfaring og 
kompetencer.

Yderligere oplysninger:
Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen, er du 
velkommen til at kontakte familieplejekonsulent Ulla 
Lynge Jensen (tlf. 4359 1353) eller leder af familie-
afdelingen Jesper Neumann (tlf. 4359 1330).

Ansøgningsfrist:
Vi skal have ansøgningen senest den 12. november 
med morgenposten. Mærk dit brev eller mail med 
”Familieplejekonsulent”.
Ansættelsessamtalerne  nder sted i uge 47 - den 18. 
og 19. november.

Send din ansøgning sammen med relevant 
dokumentation for uddannelse og erfaring til:
Høje-Taastrup Kommune, Børne- og Ungerådgivnings-
centret, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller til 
BoerneUngeRaadgivning@htk.dk

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

Psykiatrisk Center Ballerup
Distriktspsykiatrien i Gladsaxe

Socialrådgiver
I Distriktspsykiatrien i Gladsaxe er en stilling som 
socialrådgiver ledig til besættelse pr. 1. november 
2008 eller efter aftale.

Teamets opgaver er ambulant, tværfaglig psykiatrisk 
undersøgelse, visitation og behandling af psykisk 
syge i Gladsaxe Kommune. Det tværfaglige team 
består af 1 overlæge, distriktspsykiatriske sygeple-
jersker, psykolog, lægesekretær og socialrådgiver.
Socialrådgiveren kan deltage i behandlingsopgaver 
og skal foruden at deltage i teamets fælles opgaver 
også være koordinerende i forhold til de sociale 
myndigheder.

Kvalifikationer:
Der lægges bl.a. vægt på følgende:
1. Bred psykiatrisk erfaring.
2. Indgående kendskab til socialpsykiatrisk arbejde.
3. Undervisnings- og supervisionserfaring.
4.  Evne til at indgå i såvel tværfagligt som tvær-

sektorielt samarbejde.
5. Gerne erfaring med terapeutisk arbejde.
6.  Gerne diplomuddannelse eller anden efteruddan-

nelse.

Arbejdstid:
37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mel-
lem Dansk Socialrådgiverforening og Region Hoved-
staden. Der vil til stillingen kunne forhandles tillæg 
efter reglerne om nye lønformer.

Oplysninger om stillingen fås hos overlæge Kirsten 
Lorentzen, tlf. 45 11 18 80.

Ansøgning sendes inden den 13. november 2008 til:

Ledende socialrådgiver
Birthe Traulsen
Psykiatrisk Center Ballerup
Ballerup Boulevard 2
2750 Ballerup
tlf. 44 88 45 10
mail: Bitr@psv1.regionh.dk



Glostrup Observations- og 
Behandlingshjem

Døgninstitution for børn fra 0-6 år 
søger socialrådgiver
En stilling som socialrådgiver 37 timer pr. uge er til besættelse pr. 
1.1.2009 eller efter aftale.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem er en selvejende 
institution under Barnets Hus med driftsoverenskomst med Kø-
benhavns Kommune. Institutionen modtager 22 børn alderen 0-6 
år fordelt på 2 afdelinger - spædafdeling fra 0-3 år og småbørns-
afdeling fra 2-6 år. Derudover akutinstitution på 2 pladser.

Det er fortrinsvis børn med følelsesmæssig, motorisk eller intel-
lektuel fejludvikling - børn fra multiproblemfamilier. En del af bør-
nene er fremmed-sprogede, mange af børnene er tvangsfjernede.

Institutionen har sin egen familieplejeordning til 10 børn.

Vi har eget feriehus i Nordsjælland, som bruges til kurser og 
koloni.

Vi er et stort hus med et tværfagligt miljø, hvilket stiller store krav 
til at være åben, fleksibel og have lyst til at indgå i tværfagligt 
samarbejde med mange dilemmaer.

Dine kerneopgaver
-

bejde i forhold til børnene og i samarbejde med forældrene i 12 
sager

af plejefamilier, varetagelse af tilsyn, rådgivning og vejledning
-

nere

Vi forventer

og kendskab til familiearbejde på en døgninstitution og i en 
plejefamilie

har gennemslagskraft

de mange dilemmaer, og du kan arbejde selvstændigt

-
arbejde på tværs af faggrænser

Løn og ansættelsesforhold efter gældende regler.

Stillingen er omfattet af principper for Ny Løn.

Der vil være ansættelsessamtaler d. 13.11.2008.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til forstander Bodil Bruun 
og socialrådgiver Helene Kjær Jensen - tlf.: 4396 9907.

Skriftlig ansøgning stiles til institutionens bestyrelse bilagt CV, 
udtalelser/referencer.

Ansøgningsfrist 5.11.08 kl. 12.00.

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

Institutionen er røgfri.

Institutionens e-mail-adresse:
GlostrupObservationshjem@sof.kk.dk

Institutionens hjemmeside:
www.GlostrupObservationshjem.dk

Dalvangsvej 108
2600 Glostrup

Socialrådgiver til RABS
En af vores socialrådgivere har valgt at følge sin drøm om 
bondegård i Jylland. Vi tilbyder derfor en 37-timers stilling 
som socialrådgiver pr. 1. januar 2009 eller hurtigst muligt. 
Løn efter overenskomst med DS eller HK.

RABS er Roskilde Ambulante Behandlingstilbud for Stof-
misbrugere.

RABS varetager behandlingsindsatsen for stofmisbrugere 
i Roskilde Kommune i henhold til Lov om Social Service 
§ 101, dvs. afklarende behandlingsforløb, udfærdigelse af 
handleplaner, visitation til behandlingstilbud og rådgivning 
for pårørende og samarbejdspartnere.

Der er ansat fire socialrådgivere i det, vi kalder Brugerkon-
takten. Foruden socialrådgivere er der ansat en psykolog, 
som sammen udgør Brugerkontakten.

Vi søger en socialrådgiver, som:

Vi er et lille hus, der arbejder tæt sammen. Vi sætter fokus 
på etik og høj faglighed.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kolleger, der værd-
sætter at kunne grine og have det rart sammen trods en 
hektisk hverdag. At vi sammen kan skabe et godt arbejds-
klima, er en vigtig del af kulturen i huset. 

Du vil modtage ekstern supervision og daglig sparring.

Grundelementet i vort arbejde er afklaring og visitering 
til eksterne behandlingstilbud, herunder udarbejdelse af 
handleplaner, dette i tæt samarbejde med brugeren og 
den kommunale sagsbehandler. Vores metodiske ud-
gangspunkt er det systemiske. 

RABS består endvidere af et værested, hvor du lejligheds-
vis vil have vagter. Vore kolleger fra Medicinsk Misbrugs-
klinik Roskilde forestår daglig metadonudlevering fra vore 
lokaler.

Du kan finde yderligere oplysninger om vores tilbud på 
www.roskildekom.dk.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du 
kontakte forstander Christopher Schmitz eller socialrådgi-
ver Katja Sandfeld-Nielsen på tlf. 46 37 16 06.

Ansøgningsfrist er den fredag 21. november 2008 kl. 
12:00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48. 

Ansøgning bilagt cv og eksamenspapirer sendes til:
christophers@roskilde.dk eller:

RABS 
Ringstedgade 10, Baghuset
4000 Roskilde
Mrk. ”Ansøgning Socialrådgiver”

 

 



BØRNE- OG UNGEKONSULENT  
søges til Børn og Unge
Næstved Kommunes Afdeling for Børn og Unge søger en 
børn- og ungekonsulent 37 timer om ugen i Kontoret for Drift 
og Kvalitet.

I kontoret er vi ni børn- og ungekonsulenter, en administrativ 
medarbejder og en kontorchef. 

Vi er præget af en travl, åben, ærlig og humørfuld kultur, hvor 
faglighed og kvalitet vægtes højt.

Kommune 
-

gelsessteder 

beliggende i Næstved Kommune 
-

sessted passer sammen. 

I såvel det generelle som det individuelle tilsyn vægter vi 
barneperspektivet højt. Vores tilsyn indeholder fire aspekter: 
Læring, Udvikling, Støtte og Kontrol. Vi får løbende supervi-
sion.

Der må påregnes arbejde uden for normal arbejdstid samt en 
del kørsel, der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Hvis du har
-

gog, som gerne må være suppleret med efteruddannelse

- Håber vi, du vil kontakte os med henblik på at få mere at 
vide. Du kan ringe til kontorchef Sven Sørensen på telefon 
5588 3123 eller skrive på svsor@naestved.dk.

Ansøgningsfrist fredag den 14. november 2008.

Ansættelsessamtaler forventes holdt den 27. november 2008.

VISITATOR/SAGSBEHANDLER  
i Pension og Handicap - 37 timer
Arbejdsopgaverne er inden for områderne fysisk handicappe-
de og psykisk udviklingshæmmede. Via handicapfaggruppen 
indstilles og besluttes om botilbud og bostøtte, aktivitetstil-
bud, specialundervisning, den særligt tilrettelagte ungdoms-
uddannelse med videre.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra handicapområdet, og at du 
har en uddannelse som socialrådgiver/socialformidler eller 
socialpædagog.

Læs annoncens fulde ordlyd på www.naestved.dk/job  - eller 
kontakt visitator Susanne Thomsen, telefon 5588 1362, eller 
kontorchef Birgit Kähler, telefon 5588 1301.

Ansøgningsfrist mandag den 10. november 2008.

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Danmarks bedste familieafdeling
Billund Kommune søger socialrådgivere til to nyoprettede fuldtidsstil-
linger.

Billund Kommune vil have Danmarks bedste familieafdeling - og er 
godt på vej til at skabe denne. Politikerne, direktionen, ledelsen og 
medarbejderne er alle enige om, hvad der skal til for at nå målet.

Socialrådgiverne skal have overskuddet og tiden til at arbejde fore-
byggende og helhedsorienteret. For at muliggøre dette får du bl.a.:

-
dierne trivsel, respekt, dialog og udvikling kommer til udtryk i både 

Familieafdelingen har opbygget en række velfungerende forebyg-
gende og behandlende foranstaltninger, som er forankret i lokalom-
rådet, bl.a. en forebyggelsesgruppe under § 11, en fast gruppe af 
støtte- kontaktpersoner, fysioterapeutisk bistand, et familiehus, et 
team af konsulenter på aflastnings- og anbringelsesområdet samt en 
kommunal døgninstitution. Socialrådgiverne er omdrejningspunktet 
for disse foranstaltninger. Mellem socialrådgiverne og kollegaerne 
i foranstaltningerne er der et tæt og inspirerende samarbejde, som 
skaber en dejlig arbejdsplads med atmosfære, helhedstænkning og 
gode kollegiale relationer.

I tilknytning til socialrådgivergruppen har vi både en ekstern social-
faglig konsulent og en ekstern psykologisk konsulent med spidskom-
petencer på det socialfaglige. Socialrådgivergruppen modtager tillige 
supervision.

Vores målgruppe er børn og unge med særlige behov samt børn og 
unge med handicap. 

Med en anerkendende tilgang har vi barnet, den unge og familien i 
centrum. Familiens ressourcer og kompetencer er udgangspunktet for 
vores familiearbejde. 

Vi søger en kollega, der

-
sourcemæssigt.

-
bejde.

Vi tilbyder 

varierede arbejdsopgaver.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte 
afdelingsleder Leif Christensen, tlf. 2080 3640, eller souschef Dorte 
Jakobsen, tlf. 4087 6718. Tager vi ikke telefonen, indtal da en besked, 
og vi ringer tilbage.

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

Tiltrædelse
Den 1. januar 2009.  

Ansøgningsfrist: 
Den 10. november 2008 med morgenposten. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 18. november 2008. 

Send din ansøgning bilagt relevant dokumentation: 
Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.



Socialrådgiver/socialformidler
i Handicaprådgivningen
– voksenområdet 

Arbejdssted: Handicaprådgivningen, Social- og Beskæftigelses-
forvaltningen.

Arbejdstid: 37 timer ugentligt.

Ansættelsestidspunkt: 1. november 2008 eller snarest muligt. 

Funktioner:

§ 100,

Kvalifikationer: 

Løn:

kvalifikationer.

Hvem er vi ?: Handicaprådgivningen består af 11 socialråd-

Hvad kan vi tilbyde ?:

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:

Ansøgning til: Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, 

beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser m.v. Gerne via mail

Mærk ansøgningen: 

Ansøgningsfrist: Mandag den 27. oktober 2008 kl. 12.00. 

Forventet samtaler torsdag den 30. oktober 2008. 

Velfungerende gruppe søger nye kolleger 
i et godt arbejdsmiljø. 

Børne- og Unge Rådgivningen vægter højt, at der 
arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret, og at 
familierne hjælpes hurtigst og tidligst muligt. Vi 
fokuserer på børnenes og familiernes ressourcer.

Handicapgruppen varetager alle opgaver omkring 
børn og unge med kroniske og/eller langvarige 
lidelser. Vi vægter, at du er stærk i Børne- og 
Ungeområdets lovgivning, herunder beregning af 
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 

Der henvises til Faaborg-Midtfyns hjemmeside 
www.faaborgmidtfyn.dk, hvor stillingsbeskrivelsen 
er uddybet. 

Løn i henhold til gældende overenskomst. 

Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, er 
du meget velkommen til at kontakte gruppeleder 
Mette Wulf på tlf. 72536515 eller via mail:
mewu@faaborgmidtfyn.dk .

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til:

Børne- og Unge Rådgivningen
Handicapgruppen
Østerågade 40
5672 Broby
Mrk. Ansøgning socialrådgiver

Ansøgningen skal være os i hænde senest 
d. 27.10.2008 kl. 09.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 
d. 29.10.2008.

Socialrådgiver til velfungerende 
Handicapgruppe 

i Børne- og Unge Rådgivningen 
i Faaborg-Midtfyn Kommune.



KRIMINALFORSORGENS PENSION LYNG SØGER 

Socialrådgiver
Stillingen, som er en 30-timers stilling, er ledig til besættelse snarest muligt. 

Lyng er en af Kriminalforsorgens pensioner og har plads til 32 beboere. 
Beboerne udgør et meget bredt udsnit af Kriminalforsorgens klienter.

Arbejdet består i varetagelse af socialfaglige opgaver samt medvirken i den 
pædagogiske indsats i institutionens drift og dagligdag.

Vi tilbyder: 

Vi søger en kollega, der:

Stillingen vil være aflønnet efter reglerne for ny løn jf. aftale herom mellem 
Finansministeriet og Socialrådgiverforeningen.

For yderligere oplysninger kan viceforstander Margit Bækgaard kontaktes 
på telefon 7255 7840.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 3.11.2008.

Kriminalforsorgen, Pensionen Lyng, 
Timlundvej 44a, 7270 Stakroge, www.pensionenlyng.dk.

Socialrådgiver til 
specialbistand
Vi søger en socialrådgiver til myndighedsarbejdet med 
handicappede børn og deres familier fra 15.11.2008 eller 
snarest derefter med tjenestested Tingvej 17 i Hornslet.

Vi forventer, at du er klar til at tage tovholderrollen og 
være den koordinerende i forhold til familierne og de 
mange samarbejdspartnere. Vi vægter høj faglighed og 
et godt socialt miljø med åbenhed, respekt, kvalitet og 
udvikling som de fælles værdier.

Læs mere om stillingen på www.Syddjurs.dk - her kan du 
også se mere om vores organisering under den sammen-
hængende børnepolitik. 

Ansøgningsfrist: 3. november med morgenposten. 

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

Tlf. 87 53 50 00

Vi søger 
socialrådgivere/formidlere

- til Familierådgivningen i Haderslev. Der er tale om såvel faste stil-
linger som barselsvikariat, og der er tale om fuldtidsstillinger.

Vi synes, vi har en arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, 
løbende supervision og mentorordning for nyansatte. 

Vi forventer, at du 

Tiltrædelse snarest, eller senest den 1. januar 2009.

Løn: forhandles ud fra kvalifikationer med udgangspunkt i  løntrin 31.

Yderligere oplysninger på www.haderslev.dk under Job hos os 
eller hos afdelingsleder Lene Krustrup, telefon 74 34 10 52.

Send din ansøgning bilagt kopi af eksamensbevis og evt. 
udtalelser til Haderslev Kommune, Personale og Løn, Gåskærgade 
26-28, 6100 Haderslev, mrk. ”Familierådgivningen”, så vi har den 
senest den 7. november 2008. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47.

AS3 Employment er en pr ivat  rådg ivningsvirksomhed, som siden 1989 udelukkende 
har beskæft iget s ig med at  rådg ive og hjælpe mennesker v idere i  job og karr iere.  Vi 
gennemfører for løb for a l le grupper af  ledige og har stor succes med vores arbejde. 
Vores rådg ivning tager a l t id udgangspunkt i  den enkelte kandidats s i tuat ion.

www.as3employment.dk

Vil du være en del af en 
organisation med fokus på 
faglighed?
Engagerede socialrådgivere med erfaring fra beskæftigelsesområdet 
søges til AS3 Employment 
Vi søger jobrådgivere i hele landet – og i øjeblikket primært til

Randers, Århus, Silkeborg, Auning
Varde, Grindsted, Vejle, Kolding
Sønderjylland (rådgivere til freelancesamarbejde)

Hvem er du?
Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler, socionom. Alternativt er du HK-
uddannet eller har anden relevant faglig baggrund. Du har erfaring og kendskab til 
lovgivningen på beskæftigelsesområdet og besidder en god social forståelse. 
Som person er du god til at arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede 
situationer. Du er engageret og evner at motivere andre - også som holdunderviser. 
Det er nødvendigt, at du har personligt drive og gennemslagskraft og er psykisk 
robust.

En god start …
Vi giver dig en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver, som bl.a. omfatter 
certificering i AS3 Academy. Du får mulighed for personlig udvikling i en professionel 
og værdibaseret organisation. Du bliver en del af et uformel og engageret team, hvor 
et godt arbejdsmiljø vægtes højt. 

Alle fastansatte i AS3 Employment tilbydes sundhedsordning

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3employment.dk under 
Job. Ansøgninger vurderes løbende, og der afholdes samtaler hurtigst muligt. 



FAMILIEVÆRKSTED NORD 

2 FAMILIEBEHANDLERE 

Vi søger 2 engagerede familiebehandlere fra januar 2009, der 
kender eget ståsted. 
er udadvendte og fl eksible. 
har talent for at indgå i udviklende dialog og har terapeutisk talent. 
har engagement i og mod på faglig og personlig udvikling. 
bidrager ind i arbejdspladsens faglige udvikling.

Vi lægger vægt på, at ansøgeren er nuanceret i sit syn på familiers og 
livets mangfoldighed og har gennemslagskraft i samarbejde såvel ind-
adtil som udadtil. 

Derudover søger vi en familiebehandler, der har erfaringer med børne- 
og unge- fokus i behandlingen sammen med hele familien. 

Familieværkstedet er et dagbehandlingstilbud til børnefamilier med psy-
kosociale problemer. Behandlingsarbejdet bygger på familiesamtaler i 
vores rammer og vi arbejder med forandringer. Behandlingen sammen-
sættes efter den enkelte families behov og muligheder. 

Familieværkstedet er i konstant udvikling og tilpasses de aktuelle forhold 
og problemstillinger. Derudover arbejder vi med at udvikle og formidle 
projekter på baggrund af vores arbejde. 

Vi kan tilbyde et fagligt miljø, hvor faglig udvikling og ekstern og intern 
supervision indgår som en væsentlig del af arbejdet. Der arbejdes tæt 
sammen blandt kollegaerne og i forskellige og skiftende konstellationer 
2 og 2. 

Personalet består af 7 familiebehandlere, 1 sekretær og 1 leder. De nu-
værende familiebehandlere har alle en grunduddannelse som socialråd-
giver eller pædagog. 

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer med skiftende arbejdstider på 
hverdage. I praksis er der fl ere sene eftermiddage om ugen til kl. ca. 
18.00, da tilrettelæggelsen afpasses i forhold til opgaverne.   

Familieværkstedet er en af Socialcenter Nords behandlingsinstitutioner 
og betegnes som en forebyggende indsats. 

Stillingen afl ønnes efter overenskomst med DS/HK/SL og efter princip-
perne i Ny Løn. 
Lønforhandlingen påbegyndes umiddelbart efter stillingen tilbydes. 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest/
børneattest. 

Yderligere oplysninger 

Leder Jytte Skau, tlf. 8610 6611 ell. 5157 6369. 

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 17/11 kl.12.00. 
Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 47 med ansættelse fra 
januar 2009. Ansøgningen sendes til: Familieværksted Nord, Bodøvej 96, 
8200 Århus N. 

FAMILIEPLEJECENTRET

FAMILIEPLEJEKONSULENTER 

Ved Familieplejecentret er 2 stillinger som familieplejekonsulent ledige 
til besættelse pr. 1/1 2009. 

Den ene stilling er på 37 timer ugentligt, og den anden stilling er på 30 
timer ugentlig med forventet mulighed for, at timetallet i løbet af 2009 
kan øges til 37 timer. 

Der søges en socialrådgiver, socialformidler eller socialpædagog med 
erfaring fra børne-, unge- og gerne handicapområdet. 

Arbejdet består i

undersøgelse og godkendelse af afl astnings- og plejefamilier 
visitation og matchning af barn og afl astnings- eller plejefamilie 
vejledning og supervision af plejefamilier 
konsulentfunktion i forhold til samarbejdspartnere. 

Yderligere oplysninger 

Århus Kommunes hjemmeside www.aarhuskommune.dk/job eller center-
leder Hanne Beedholm Rasmussen, tlf. 8940 5421, e-post: 
hbr@fa.aarhus.dk eller til stedfortræder Elsebeth Nyvig, tlf. 8940 5422, 
e-post: eny@fa.aarhus.dk 

Ansøgning 

Ansøgningsfrist: 5/11 med morgenposten. 

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.



SOCIALFORVALTNING 

BØRNEFAGKYNDIGE KONSULENTER 

TIL PIONEROPGAVE

Århus Kommunes Socialforvaltning vil styrke den faglige indsats i forhold 
til børn i alderen – 6 mdr. til 3 år, der fødes af forældre, som har vanskeligt 
ved at udfylde deres forældreansvar. Som led i dette særlige fokus, er det 
besluttet at etablere et ”Ekspertteam” som en del af Rådgivningscentret. 
Opgaven er at yde faglig støtte til myndighedsudøvelsen. 

Ekspertteamet skal i alt bestå af 4-5 personer, der vidensmæssigt dæk-
ker det social- psykologisk- specialpædagogisk- og sundhedsfaglige felt. 
Der kan tilknyttes yderligere specialer på konsulentbasis. 

Yderligere oplysninger 
fås ved henvendelse til rådgivningschef Lise Færch tlf. 8733 1950. 
Se uddybende beskrivelse af Ekspertteamet og stillingerne på 
www.rc.rm.dk og aarhuskommune.dk/job. 

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 5/11 kl. 12.00.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus KommuneBEHANDLINGSKONSULENT
Statsfængslet Møgelkær

Stillingen som behandlingskonsulent er ledig til besættelse pr. 1. januar 2009. Stillingen 
er en stabsfunktion til direktionen, og behandlingskonsulenten har ansvaret for den 
samlede behandlingsmæssige/socialfaglige indsats med forgreninger til afdelingerne, 
uddannelsesområdet, beskæftigelsen og den sundhedsmæssige indsats. Endvidere er 
behandlingskonsulenten ansvarlig for socialrådgivernes faglige udvikling og koordinering 
af deres arbejde på fængslet.

Ansøgeren forventes at have

rører sig. Stillingen er omfattet af Kriminalforsorgens obligatoriske lederuddannelse

gang.

Ansættelse og aflønning sker iht. overenskomst mellem DS/KFF og Finansministeriet 
efter Ny Løn. Afhængig af kvalifikationer forventes årslønnen at ligge mellem 336.000 og 
380.000 kr. plus pension. Stillingen er på overenskomstvilkår, medmindre den pågæl-
dende i forvejen er statstjenestemand.

Statsfængslet Møgelkær er et åbent fængsel med i alt 176 indsatte, inkl. en halvåben 
afdeling med 30 indsatte. Der er behandlingstilbud for stofmisbrugere og alkoholikere. 
Endvidere udbydes forskellige kognitive behandlingsprogrammer.

Fængslet er beliggende i Hedensted Kommune ca. 10 km fra Horsens.

Interesserede kan rette henvendelse til vicefængselsinspektør Carl Johan Bjørnsholm 
på telefon 7255 2403 eller 2211 4603 for yderligere oplysninger samt stillingsbeskrivelse.

Alle interesserede, der opfylder kravene, uanset køn, race, religion eller etniske tilhørs-
forhold opfordres til at søge stillingen. Bemærk, at fængslet indhenter straffeattest efter 
tilladelse fra ansøger.

Ansøgning bilagt relevant dokumentation sendes til fængselsinspektøren, Statsfængslet 
Møgelkær, Møgelkærvej 15, 8700  Horsens. Ansøgningen skal være fængslet i hænde 
senest den 17. november 2008.



www.holstebro.dk

Holstebro

TAG BARE PLADS  
... I PSYKIATRI  
OG HANDICAP
I Psykiatri og Handicap i Holstebro sidder vi  
ikke på hænderne, men vi har to ledige stole.  
Så vi glæder os til at byde dig og en anden  
velkommen til at arbejde med sagsbehandling 
indenfor voksne handicappede.

Se annoncen på www.holstebro.dk. 

Ansøgningen skal være os i hænde  
senest mandag den 27. oktober 2008.

Socialrådgiver med
interesse for
organisationsudvikling 
Brænder du for udvikling af mennesker og organisationer? Er 
du optaget af brugerinddragelse, kvalitetsudvikling og tvær -
fagligt samarbejde? Så er du den medarbejder vi søger på 
Familiecentret Nordlys.

Vi søger en socialrådgiver 30 timer om ugen. Du skal sammen 
med daglig koordinator være gennemgående person i 
behandlingsarbejdet bl.a. ved deltagelse i ind- og udskrivning, 
statusmøder og gruppemøder med forældrene. Du skal være 
tovholder på udvikling af brugerindfl ydelse i en organisation, 
hvor brugerne ofte kommer, fordi de ikke har andet valg. Se 
herning.dk og Nordlys hjemmeside www.familiecentret-
nordlys.dk for mere om os og stillingen

Tiltrædelse: 01-01- 2009. Ansøgningsfristen er: 07-11-2008.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved 
henvendelse til leder Helle Blomhøj eller souschef Åse Mandøe 
på tlf. 96 28 64 80. 

Ansøgningen sendes til:
Familiecentret Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg

FBU ForældreLANDSforeningen 

Socialrådgiver til FBU  
ForældreStøtte i Herning

Vi søger en socialrådgiver med faglig og personlig inte-
resse i at støtte forældre med børn og unge i vanskelighe-
der, fortrinsvis forældre med børn og unge anbragt uden 
for hjemmet. En erfaren socialrådgiver, som også er helt 
”dus” med servicelovens regler om støtte til børn, unge og 
deres familier samt regler om god forvaltningsskik.

FBU ForældreStøtte er etableret med økonomisk støtte 
fra Velfærdsministeriets Satspulje indtil udgangen af 2011. 
FBU ForældreStøtte er under opbygning, og vi forventer, 
at du har lyst til at være med til at udvikle dette unikke 
tilbud sammen med leder og frivillige. 

FBU ForældreStøtte tilbyder uvildig og kvalificeret 
støtte til forældre:

-
bende aktiviteter

-
dre sammen med børn

Støttearbejdet finder primært sted i FBU ForældreStøtte. 
Støtten kan også finde sted i forældres hjem og ved del-
tagelse i møder sammen med forældrene, hvorfor det vil 
være en fordel, at du har egen bil, du kan bruge i arbejdet. 

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse for projekt-
perioden. Lønnen aftaler vi nærmere. Vi håber, du kan 
tiltræde snarest. 

Du er meget velkommen til at få tilsendt projektbeskrivel-
sen ved henvendelse til projektleder, socialrådgiver Lene 
Jørgensen på sek@fbu.dk, ligesom du kan få nærmere 
oplysninger hos FBU ForældreStøttes leder Alice Søren-
sen på telefon 97 18 84 85/40 28 60 87.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47.

Skriftlig ansøgning bedes senest 5. november 2008 sendt 
til:
FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 
2900 Hellerup, evt. på sek@fbu.dk.

FBU ForældreLANDSforeningen er en landsdækkende frivillig 
social forældreforening. FBU har til formål at samle, støtte og 
rådgive forældre, hvis børn og unge modtager særlig støtte efter 
serviceloven. Socialpolitisk arbejder FBU for, at forældre mødes 
med anerkendelse og respekt og betragtes som aktive deltagere 
i deres børns liv samt for, at den offentlige støtte til børn og deres 
familier forbedrer deres vilkår, ser familien som en helhed samti-
dig med at ”barnets bedste” er i fokus.



DS:kontakt



Når kvinder prissættes for lavt


