






Blæst om 
       nye jobcentre



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



NYE BØGER

NY FORSKNING

KRISTEN
SAMFUNDSKRIT IK

HVE M ER  DER PLADS T IL? KRONVIDNE T IL 
KULTURSAMMENSTØD



DANSK FOR MAND
I  NORDEN

INDTÆGT UDOVER KONTANTHJÆLPEN

MILL IONARV T IL  KORSHÆR

GÆLDSR ÅDGIVNING

OBL IG AT IONER T IL 
KOMMUNALT  ANSATTE 

G ADERUMMET SAT  PÅ  G ADEN



Rapporter afslører 
svigt i Århus Kommune





DIT NYE JOB

mit NYE job

HOST,  HOST



TRÆD VARSOMT PÅ  FACEBOOK

GODE R ÅD

DE MIDALDRENDE ER
ME ST  STRE SSEDE

STRE SSR ÅD V IRKER

TØRRE PC-Ø JNE?
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SE AT SKILLE JER
AF MED traileren



IKKE TOSSET AT 
VÆRE EN mangelvare





HÆDRET FOR NEJ 
TIL ULOVLIG praksis





“

“



NEJ til nyt navn



STATUS SOM STUDENTERMED-
LEM VARER HELE valgperioden

SOCIAL ANALYSE OG handling



Udtalelser fra repræsentantskabsmødet

Politikere får lønaftale
med diplomuddannelse

Seniorer nu i sektion

Konfliktstøtte kræver
tre måneders medlemskab



AMBASSADØRER FOR
professionsstrategien





Rep.’08

Budget og regnskab

En krone mere til solidaritet

Et større etisk råd

Resolutioner mod 2010



Læserbreve

SOM FANDEN LÆ SER…



AFVISTE KVOTE- 
FLYGTNINGE

LADES I STIKKEN

IKKE ALLE 

KOMMER 

GENNEM 

NÅLEØJET



HÅBET HOLDT 
HAM OPPE





REGION SYD

REGION SYD

DER ÉR SAMMENHÆNG MELLE M SAGSTAL  OG INDSATS

REGIONSKONTORET  I
KOLDING FLY TTER

JUL  I  DS



SYGEHUSFAGGRUPPESEMINAR

6.-7. marts 2009
i Nyborg

KONFERENCE

Handicapområdet
i internationalt perspektiv

Kontingent for 2009



DS-Kalender

Kys rutinen farvel

Bliv rådgiver for Kavaleriet

Tlf: +45 3930 9603
www.kavaleriet.dk

Savner du alsidighed, fleksibilitet og frihed i dit arbejdsliv?
Bliv rådgiver i Kavaleriet - her kan du vælge forskellige typer af jobs af varierende perioder i både det private
og offentlige regi. Kavaleriet giver dig mulighed for at planlægge dit arbejdsliv med udgangspunkt i dit privat-
liv.

Pension fra 1. dag, feriepenge på 12,5%, lønudbetaling hver 14. dag og overenskomst med Dansk Socialråd-
giverforening.

MINDEORD

Lena Vedige Brøchner



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

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



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

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



Vi vil gerne hjælpe
dig, så du kan
hjælpe pårørende

På Djurslands Folkehøjskole giver vi vores elever
udfordringer og oplevelser. Vi giver dem også ram-
mer til at skabe varige venskaber. I 2009 tilbyder
vi lange ophold på 12, 18 eller 22 uger, fra d. 11.
januar.

Rejse og kommunikationslinjen: for dem der har
lyst til IT og har mod på eventyr i hverdagen.

UDFORDRINGER, OPLEVELSER
OG VENSKABER

Slankelinjen: for dem der er overvægtige og har
lyst til at gøre noget ved det.

Udtrykslinjen: for dem der har lyst til at arbejde
med musik, teater og kunst.

BESTIL KATALOG FOR FORÅRET 2009:
RING 87-529120 ELLER LÆS MERE PÅ WWW.DJFH.DK.

Vores elever kan vælge mellem tre linjer:

SUF tilbyder:

Målgrupper:

www.suf.dk

SUF
Den Sociale Udviklingsfond



100% digital sagsbehandling af LÆ-blanketter

Interesseret?

www.netforvaltning.dk

NetForvaltning Sundhed – digital sagsbehandling

Ensartethed og effektivisering



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 …

Social Kvalitet
Institut for

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

Institut, der vægter samspil mellem
teori og praksis, udbyder

Sted: Aalborg - Se mere:

v/ Per Revstedt, Psykolog, forfatter
1 år: 10 dage. Start 5.6. februar 2009

v/Karin Kildedal, Lektor, Ph.d.
Gitte Duus, Supervisor, Ph.d.
1 år: 10 dage. Start 21. 22. sept 2009

v/Gitte Duus, Supervisor, Ph.d.
gæstelærere: Per Revstedt, Jytte Birk Sørensen
2½ år: 25 dage. Start 28. 29. januar 2009

v/ Jytte Birk Sørensen, Psykolog, forfatter
3x2 dage, start marts 2009

v/ Søren Frimann Trads, Lektor, Ph.d.
3x2dage, start februar 2009

Motivationsarbejde

Socialfaglig ledelse

Supervision og analyser
i socialt arbejde

Mønsterbrydning og Marte meo

Anerkendende kommunikation

Korte forløb

Uddannelser 2009





Hos os er der ikke langt fra ide 
til handling.

Vi arbejder i selvstyrende 
team, men er samtidig i direkte 
og tæt dialog med ledelsen.

Strukturen er flad, og vi har 
en uformel omgangstone med 
vægt på åbenhed kolleger og 
ledelse imellem. 

Vi har et godt sammenhold og 
prioriterer sociale aktiviteter og 
godt humør højt.

Vi har en ambition om et højt 
serviceniveau over for vores 
borgere, og vi lægger stor 
vægt på at møde det enkelte 
menneske i øjenhøjde. Vi tager 
udgangspunkt i coaching som 
arbejdsmetode.

Vi varetager den lovpligtige 
opfølgning på sygedagpenge- 
og kontanthjælpsområdet – 
matchgruppe 4 og 5.

Du vil få udstrakt kompetence 
i forhold til støtte efter den be-
skæftigelsesrettede lovgivning 
samt i sager om aktivering, 
revalidering og fleksjob.  

Du vil få mulighed for stor 
indflydelse på tilrettelæggelse 
samt afholdelse af individuelle 
kursusforløb og projekter for 
netop vores målgrupper.

Vi er nye på området, og du 
vil være med til at sætte dit 
præg på både organisationen 
og på indsatsen over for vores 
målgruppe.

Som vores nye kollega har du 
formentlig erfaring inden for 
beskæftigelses- eller sygedag-
pengeområdet.

Du er kreativ, iderig, og du tør 
lade dig inspirere af nye me-
toder og tilgange til arbejdet 
med målgruppen.

Du sætter pris på faglige 
udfordringer og kvalitet i ar-
bejdet, kan se muligheder og 
finde balancen imellem at stille 
krav til borgerne og udvise 
empati.

Du kan arbejde selvstændigt 
og indgå i et positivt sam-
arbejde – internt såvel som 
eksternt.

Du trives i et uhøjtideligt ar-
bejdsmiljø.

Vi tilbyder ansættelse med 
overenskomstmæssig løn 
og bonusordning. Endvidere 
flekstid, mad- og frugtordning.

Har du brug for oplysninger 
om jobbet, er du velkommen til 
at kontakte:

Anja Forsdahl, socialrådgiver 
Kontanthjælpsteamet,
Tlf: 5637 3942
eller
Karen Djørup, socialrådgiver 
Sygedagpengeteamet:
Tlf: 5637 3930

Ansøgning sendes pr. mail til 
anja.forsdahl@agensdanmark.dk
eller til
Agens, Strandvejen 99,
4600 Køge

Tiltrædelse efter aftale.

Vi er noget helt specielt 
- Vil du være med?
Kontanthjælps- og sygedagpengeteamet i Agens søger socialrådgivere/socialformidlere med pionerånd

Agens har siden april 2008 overtaget den beskæftigelsesrettede indsats på halvdelen af borgerne i Køge Kommune,
som modtager henholdsvis sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse.



Brænder du for at hjælpe sårbare
gravide og børnefamilier?
Mødrehjælpen søger to kreative

og engagerede socialrådgivere til vores
rådgivning i København

Mødrehjælpen er også for mænd – både brugere og ansøgere.

Du bliver en del af et travlt og givende miljø, hvor den faglige
udvikling er højt prioriteret, og hvor vi alle brænder for at give de
familier, der henvender sig til os, den bedst mulige hjælp.

Se stillingsopslaget på WWW.MOEDREHJAELPEN.DK – klik på
”LEDIGE STILLINGER”.

Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, der støtter
og rådgiver udsatte og sårbare børnefamilier og gravide og taler
deres sag over for ministre, medier og myndigheder. Vi rådgiver
hvert år ca. 6.000 børnefamilier og gravide om sociale forhold,
uddannelse, økonomi, personlige problemer, skilsmisse, forældre-
myndighed, abort og meget andet.

Underviser
SOSU Nykøbing F. søger en underviser til ansæt-
telse pr. 1. januar 2009 eller efter aftale.

Vi søger en socialrådgiver/socionom, som kan
undervise inden for det social- og samfundsfaglige
område.

Aflønning efter gældende regler.

Yderligere oplysninger på www.sosunyk.dk.

....beliggende et ankerkast fra Greve Station. Kaptajnen har sat kur-
sen og på vores dæk arbejder vi alle på, at bringe børn og fami-
lier sikkert i havn.

I vores logbog har vi f.eks. introduktionsforløb, tommelfingerregel 1
sag pr. ansat time, hjemmearbejdsplads, fokus på forebyggelse og
tydelige værdier.

Er du det heldige besætningsmedlem der bliver hevet ombord, så vil
du møde åbne arme i lyse og lækre omgivelser. Læs mere på www.
greve.dk.

21 familierådgivere mangler besætningsmedlem til
rummelig familiehusbåd...

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.

Vil du med ombord?

Familiekonsulent til Faxe Familiecenter
Faxe Familiecenter søger en terapeut, som kan indgå i et dyna-
misk team. Du skal være indstillet på at arbejde i vores to afde-
linger dels i Haslev, og dels i Faxe. Den ugentlige arbejdstid er 37
timer med forskudt tid. Bil er en fordel. Tiltrædelse snarest muligt.

Faxe Familiecenter er en af Faxe Kommunes foranstaltninger
i henhold til Lov om Social Service. Familiecentret henvender
sig til familier med børn i alderen 0-18 år. Familiecentret tilbyder
familiebehandling, psykologsamtaler, tidlig indsats til gravide
og spædbørnsfamilier og åben rådgivning. Behandlingsarbejdet
tager udgangspunkt i en systemisk og psykodynamisk reference-
ramme, og indsatsen kræver høj grad af empati og faglig kunnen.

Kontakt eventuelt leder Pia Frydkjær på telefon 56 20 34 71 eller
på mail: pifr@faxekommune.dk for yderligere oplysninger. Ansæt-
telsessamtaler forventes afholdt i uge 4.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.
Lønniveauet vil matche dine kvalifikationer.

Børneattest indhentes inden ansættelse.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 7. januar 2009 med morgenposten
eller inden klokken 7.00. Mærk ansøgningen nr.: 256.

Ansøgning vedlagt CV sendes til:
Faxe Familiecenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Eller på mail: famcent@faxekommune.dk

Læs det fulde stillingsopslag på www.faxekommune.dk





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

Handicaprådgiver
Har du høje ambitioner for dit arbejde 
som rådgiver? Vi søger kontakt med 
ansøgere, som motiveres af, som stifindere 
på et komplekst sagsområde, at finde frem 
til den bedst mulige løsning for borgerne.

Som har blik for borgernes ressourcer, mang-
foldighed og individualitet. Og som kan 
håndtere de særlige personlige og profes-
sionelle relationer, der kan opstå i lange 
sagsforløb.

Du må meget gerne have erfaring inden for 
børnehandicap eller autisme/asperger, men 
det er ikke en betingelse.

Et stimulerende miljø 
Du vil få gode faglige og personlige ud-
viklingsmuligheder, bl.a. ekstern supervision. 
Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selv-
stændigt, med ansvar og fleksibilitet, og at 
du kan anvende din faglige viden til relevant 
støtte. Det er vigtigt, at du har lyst og evne 
til at arbejde med omsæt-ning af de politisk-
administrative strategier for udvikling af 
tilbud til borgerne i Gribskov Kommune. Da 
måden at tænke visitation på er et udviklings-
felt for os, er det helt centralt, at du er åben 
for at gå nye veje og tænke innovativt, og 
dermed at bidrage til, at vi når vores ambition 
om at være i front med at yde god kvalitet.

Du kommer til at arbejde med rådgivning af 
mennesker med handicap samt udvikling af 
samarbejdsrelationer, kvalitetsstandarder og 
myndighedsudøvelse. Sammen med dine syv 
kolleger varetager du de centrale myndig-
hedsopgaver efter Servicelovens regler om 
støtte til børn med handicap og voksne med 
handicap og svære sindslidelser.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter 
gældende overenskomster, med fokus på 
anvendelse af funktions- og resultatløn. Vi 
tilbyder fleksibel arbejdstid og mulighed for 
hjemmearbejde. 

Kan du genkende dig selv i (det meste af) 
ovenstående, så send os din ansøgning.

Vi gør opmærksom på, at vi udelukkende 
modtager ansøgninger, sendt til os elektron-
isk via opslaget på vores hjemmeside. 
Her vil du også kunne finde supplerende 
oplysninger om kommunen, afdelingen og 
teamet.

Ansøgningsfrist:
den 8. januar 2009 kl 12.00.



Helsingør Kommune
www.helsingorkommune.dk

Familierådgivningen i Helsingør Kommune søger Handicaprådgiver.

Hvis du er optaget af faglig kvalitet er det måske dig?

Familierådgivningen, som er en del af Familie og Handicap, 
er opdelt i 6 teams med hver deres speciale:
Undersøgelsesteam, Forebyggelsesteam, Ungeteam, Anbring- 
elsesteam, Handicapteam samt et Administrativt team. 

Vi er normeret til i alt 25 rådgivere og er en god blanding 
af gamle og nye medarbejdere.

Vi søger nye kollegaer til vore Handicapteam da vores 
området lige er blevet opnormeret til 6 rådgiver stillinger.

Handicapteamets målgruppe er børn med handicap fra 0 – 
18 år og deres familier. Vi har i  teamet stor selvstændig 
kompetence og en høj grad af faglighed. Ud over Service- 
lovens §§ 41 og 42 nødvendige merudgifter og tabt arbejds- 
fortjeneste, laver vi også § 50 undersøgelser, anbringelser 
samt forbyggende arbejde. Vi koordinerer den tværfaglige 
indsats og følger op på iværksatte foranstaltninger. Du skal 
være glad for at arbejde tværfagligt, da vi i det daglige 
samarbejder med mange forskellige og engagerede fag-
grupper. Dette er med til at gøre arbejdet i Handicapteamet 
udfordrende og varieret. Vi deltager ofte i møder enten 
hjemme hos familierne eller ude på institutionerne og får der-
med et bedre kendskab til børnenes hverdag. 

I Handicapteamet lægger vi i det daglige vægt på et godt 
arbejdsklima med faglig sparring, opmærksomhed over for 
hinanden og respekt for hinandens forskelligheder. 

Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og må 
gerne have erfaring inden for handicapområdet. Du er 
respektfuld i din tilgang til borgerne og er god til at skabe 
tillid og kontakt. Du ser muligheder frem for begrænsninger 
og har en god portion humor. Da vi i Handicapteamet som 
nævnt har stor kompetence, kræver det at du kan tage 
selvstændige beslutninger.

Herudover ser vi gerne at du:
  Kan arbejde systematisk.
  Kan lide skriftligt og administrativt arbejde.
  Har økonomisk flair og ansvarlighed.
  Er rummelig og tolerant.
  Har mod på personlig og faglig udvikling.

Vi kan så til gengæld tilbyde:
  Et udfordrende job med alsidige arbejdsopgaver.
  Engagerede og kompetente kollegaer.
  Faglig og personlig udvikling.
  Et tilrettelagt introduktionsprogram for dig som ny med-
arbejde herunder diverse kursustilbud.

  Kontaktperson den første tid.

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.

Ledelsen er todelt. 1 funktionsleder, som har det overord-
nede ansvar for Familierådgivningen, herunder personale- 
og økonomiansvar. Samt 1 daglig leder, der især har 
ansvar for vejledning, coaching og implementering

Flere oplysninger:
Kan indhentes hos Familierådgivningens funktionsleder 
Lisbeth Munkager på telefon 49 28 32 62 eller rådgiver 
Peter Glistrup på 49 28 29 85 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 erfaring ind-
sættes på løntrin 35.

Ansøgningsfrist til de ledige stillinger er den 2. januar 2009 
kl. 09.00.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 13. januar 
2009.

Ansøgningen, mrk. SOC/34/08 vedlagt relevant dokumentation 
skal sendes til:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Familie og Handicapafdelingen
Att.: Forvaltningssekretær Yvonne Falck
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Ansøgningen kan alternativt sendes via mail til:
yfa43@helsingor.dk



www.furesoe.dk/job

Kan du tænke tværfagligt?
Socialrådgivere/socialformidlere til Børn- og Ungeforvaltningen

I Rådgivningen for Børn, Unge og Familier søger vi to socialrådgivere/
socialformidlere. Vi har en fast stilling ledig på 37 timer om ugen med start
den 1. januar 2009 og et barselsvikariat med start den 1. februar 2009.

Kan du genkende dig selv?
Du har interesse for at arbejde med børn, unge og familier, der i
kortere eller længere tid har behov for særlig støtte.
Du kan arbejde tværfagligt med mange forskellige faggrupper.
Du vil bruge din faglighed konsultativt i daginstitutioner og på skoler.

Vil du vide mere?
Så er du velkommen til at kontakte børn- og ungechef Susanne Hammer-
Jakobsen på tlf. 7235 4851 eller distriktsleder Karin Hagen Petersen på tlf.
7235 4867.

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

Ansøgningsfristen er den 17. december.
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Vi søger en kollega, som er uddannet socialrådgiver/formidler,
gerne med erfaring fra misbrugsområdet. Vi søger en kollega

god til at formulere sig skriftligt og mundtligt, og som kan have
mange bolde i luften.

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter varetager den ambu-
lante behandlingsindsats for stofmisbrugere i Køge kommune
og andre kommuner i henhold til Servicelovens § 101. Det vil

-
nerne skal fremsendes til eksterne visitationsudvalg eller frem-

terapi eller psykologsamtaleforløb.

-
vision og mulighed for efteruddannelse.

Til Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter er tilknyttet et

varetager den medicinske behandling, og som har udleverings-
ambulatorium på matriklen.

-
vendelse til forstander Bente Nielsen på telefon 56 66 11 22.

Ansøgningsfrist -

Løn og ansættelsesvilkår

Ansøgning bilagt cv og eksamenspapirer skal sendes via e-mail
b.nielsen@koege.dk eller til: Køge Rådgivnings- og Behandlings-

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd
og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter søger
socialrådgiver/socialformidler pr. 1. marts 2009 eller snarest muligt



Ringsted Kommune ønsker at yde en aktiv indsats for borgere 
på sociale ydelser. Derfor har Byrådet også valgt, at satse på 
at skabe tilstrækkelige rammer til at opgaverne i jobcentret 
kan udføres forsvarligt.

OG så er Jobcenter Ringsted en rigtig god arbejdsplads, med 
gode transportforbindelser.

Medarbejderne fremhæver selv: 

Afsnitsleder for kontanthjælp og aktivering.
- en dynamo for udviklingen på området

Gennemsnitligt er ikke helt nok. Vi ønsker at være blandt 
landets bedste jobcentre, og dette bakkes op af vort Byråd. 
Byrådet har sikret os gode resurser til at løse vore opgaver. 
Men resurser alene gør det ikke – det er mindst lige så vigtigt, 
at der er den bedst mulige tilrettelægning af opgaveudførel-
sen. Og så er det en forudsætning for tilfredse medarbejdere 
– også på dette område, at faglighed og udvikling er i højsæ-
det. Derfor opslår vi nu en stilling som afsnitsleder for kontant-
hjælpsområdet. 

Du får det faglige ansvar for kontanthjælp, aktivering og inte-
gration og dermed vort rådgiverteam for match 4 og 5 på med 
9 rådgivere og 3 administrative medarbejdere, samt 2 rådgive-
re og 3 administrative medarbejdere i vor visitation med match 
1, 2 og 3. Du refererer direkte til jobcenterchefen, og indgår i 
afdelingens ledelsesteam, som består af den statslige og den 
kommunale leder, en afsnitsleder, dig og en tværgående faglig 
konsulent. Stillingen er en ny stilling, og du kan i høj grad selv 
være med til at forme den fremtidige ledelsesstruktur i afdelin-
gen.

Dine opgaver bliver, at:

plads, med stor arbejdsglæde

implementeret 

opgaveløsningen

udvikling af området

ringscenter, kursuscenter m.m.

rådet

henblik på relevante videreuddannelser

funktionsområder fungerer

Vi forventer, at du:

giver eller socionom

sigt

et stærkt ønske om en lederudvikling

sagsbehandlingen

gialt og socialt fællesskab

faglighed i højsædet 

rer den enkelte medarbejders trivsel

heder frem for begrænsninger.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst 
og aftale om Ny løn.

Stillingen er på fuld tid uden øverste tjenestetid.

Send din ansøgning – gerne på mail – til adressen nedenfor. 
Send den sammen med kopi af anbefalinger og dokumenta-
tion for uddannelse og erhvervserfaring.

Flere oplysninger
Kan indhentes hos faglig konsulent Bente Ryczek.

Frist: 15. december 2008 kl. 12.00

Ansættelsesdato: snarest

Ansættelsessamtaler: 17. december 2008

Arbejdsgiver: Jobcenter Ringsted

Adresse: Nørregade 100, 4100 Ringsted

Tlf.: 57 62 64 09

Email: jobcenter@ringsted.dk

ET GODT STED AT VÆRE
   - JOBCENTER RINGSTED
har en ledig stilling som afsnitsleder for kontanthjælp og aktivering



Daglig leder til Egedal Familiehus

Brænder du for at arbejde med børn, unge og
deres familier?

For i højere grad at imødekomme de behov for ind-
sats der kan være i de enkelte familier, har vi foretaget
en omorganisering af dette arbejde og oprettet et
selvstændigt Familiehus. Dette skal udgøre rammen
om arbejdet med børn og unge med større sociale og
følelsesmæssige vanskeligheder.

Indsatsen vil kunne have mange forskellige former,

familiens behov. Indsatsen kan blandt andet bestå i

grupper, familierne og øvrige professionelle omkring
barnet.

Aldersgruppen er fra 0-18 år, og i visse tilfælde op til
23 år.

Familiehuset er normeret med 10 medarbejdere og
er organisatorisk tilknyttet Familiecenteret.

Familiehuset har til huse i Sandbjergcenteret, Skole-
vej 10, 3660 Stenløse.

Vi søger en leder, der skal stå for den faglige og
personalemæssige ledelse af stedet og sammen med
medarbejderne varetage funktionerne omkring arbej-
det med børnene, de unge og deres familier.

Vi forventer, at du

en systemteoretisk tilgang

relationer og tværfaglige team

-
partnere med respekt og er god til at skabe kontakt
og tillid i forhold til børnene, de unge og deres
familier

Vi kan tilbyde
-

gerede medarbejdere at videreudvikle et nyt og
kreativt behandlingscenter

ansatte.

Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende
overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Ved ansættelse i Egedal Kommune indenfor børne-
og ungeområdet skal straffeattest og den udvidede
børneattest indhentes.

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, kan du ringe til
Centerchef Hanne Nielsen på 7259 6500 eller
Afdelings leder Rikke Westergaard på 7259 6581.

Ansøgningsfrist
Mandag den 5. januar 2009 kl. 12.00. Ansøgning
vedlagt relevante bilag sendes til:

Egedal Kommune, Familiecenteret
Att. Kirsten Gras, Administrativ sagsbehandler
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

E-mail: kirsten.gras@egekom.dk

egedalkommune.dk



Socialrådgiver til
Lænke-pensionatet

Lænke-pensionatet søger pr. 1.3.2009 en socialrådgi-
ver.

Dine hovedopgaver:

Ansættelsesvilkår og ansøgning:
Stillingen er på 37 timer. Du skal påregne et par af-
tenvagter i ny og næ. Løn efter principperne i Ny Løn.
Stedfortræderfunktion for forstanderen.

Fysisk placering: Lænke-pensionatet, Byparkvej 87,
2600 Glostrup.

Hele stillingsopslaget kan læses på
www.laenken.dk under Aktuelle Nyheder.

Familieplejekonsulent
Har du lyst til at være i kontakt med børn og unge,
der på trods og på tværs er i besiddelse af impone-
rende ressourcer? Har du lyst til at samarbejde med
dygtige plejeforældre og anbringelsessteder? Vil du
arbejde i et team med to ”skrappe madammer”, der
lægger vægt på det gode samarbejde? Har du lyst
til at arbejde i en afdeling med engagerede menne-
sker, der kan lide at se tingene fra en skæv vinkel?

Så er jobbet som familieplejekonsulent i Faxe Kom-
mune måske noget for dig!

Børn og Unge i Faxe Kommune søger en familieple-
jekonsulent.  Der er tale om en fuldtidsstilling, som
er ledig til besættelse pr. 1. marts 2009 eller snarest
derefter.

Læs det fulde stillingsopslag på hjemmesiden:
www.faxekommune.dk

Er du vores nye kollega?
I sagsbehandlergruppen på Børne- og Unge-
området i Næstved Kommune har vi 3 nynor-
merede fuldtidsstillinger ledige til besættelse
snarest muligt.

I Næstved Kommune er der fokus på kvalitet
og nytænkning på børneområdet. I 2008 er
der oprettet i alt 7 nynormerede sagsbehand-
lerstillinger, hvoraf vi nu mangler at besætte 3.

Som sagsbehandler på området vil du komme til
at arbejde med sårbare børn og unge mellem 0
og 18 år og deres familier. Derfor skal du være
uddannet socialrådgiver eller socialformidler.

Arbejdet omfatter rådgivning, § 50-undersø-
gelser samt faglige vurderinger og forslag til
iværksættelse af foranstaltninger i henhold til
Serviceloven, herunder anbringelser uden for
eget hjem og uden forældres samtykke.

Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø, der er
kendetegnet ved:

udvikling

Vi står netop over for igangsætning af en
større omstilling på børne- og ungeområdet
med særligt fokus på medarbejderudviklingen
sideløbende med udvikling af relevante tilbud
til børn og deres familier i nærmiljøet.

Organisering:
-

striktskontorer og en handicapgruppe. I hvert
distriktskontor er beskæftiget 5 eller 6 sagsbe-
handlere, der har et tæt tværfagligt samar-
bejde med de øvrige fagområder, der fysisk er
placeret i distriktskontorerne, bl.a. psykologer
og sundhedsplejersker.

Alle sagsbehandlere i distrikterne indgår som
tovholder i den tværfaglige mødeaktivitet, der
er etableret i lokalområderne omkring hver af
kommunens overbygningsskoler.

i arbejdet med børn og unge bl.a. er betinget af
et fornuftigt sagsantal pr. sagsbehandler.

-
pen, Rådmandshaven 20 i Næstved og ude i
distrikterne.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst.

Vil du vide mere
er du er velkommen til at kontakte Vibeke
Nørgaard, chef for Socialfagligt Kontor på
telefon 5588 3122 og/eller på e-mail
vinor@naestved.dk.

Ansøgningfrist senest den 23. december
2008, og ansættelsessamtaler forventes at
finde sted i uge 3, 2009.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning
online via www.naestved.dk/job.

ansøgning i et almindeligt brev med doku-
mentation for uddannelse og arbejdserfaring
til Næstved Kommune, Personaleafdelingen,

ansøgningen med stilling og arbejdssted.

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Sagsbehandlere til Børne- og Ungeområdet i Næstved



Løn- og ansættelsesområdet på 
BUPL’s forbundskontor søger en sags-
behandler til arbejdsskade området.

Løn- og ansættelsesområdet varetager 
opgaver om medlemmernes løn-, ansættel-
ses- og arbejdsvilkår herunder behandling 
af arbejdsskadesager for BUPL’s medlem-
mer. Vi mangler en sagsbehandler, som 
sammen med 3 andre sagsbehandlere og 
3 sekretærer kan indgå i vores team. 

ARBEJDSOPGAVER
Grundlæggende sagsbehandling af med-
lemmernes arbejdsskadesager i form af 
vejledning, rådgivning og bistand både ved 
anmeldelsen og under sagens behandling i 
Arbejdsskadestyrelsen og evt. Ankestyrelsen.
Sagsbehandling af arbejdsskadesager med 
erstatningsansvar.
Vurdering af muligheder for videreførelse af 
principielle sager efter både arbejdsskade- og 
erstatningslovgivningen, herunder samarbej-
de med vores faste advokatfi rma og BUPL’s 
egen advokat.
Erfaringsopsamling fra sagsbehandlingen 
med henblik på at kunne bidrage til at udvikle 
BUPL’s politik på området og på at kunne 
indgå i lovforberedende arbejde.
Formidling af viden om området, især til 
sagsbehandlere i BUPLs fagforeninger.

KVALIFIKATIONER
Uddannelse som socialrådgiver eller jurist.
Praktisk kendskab til arbejdsskadelovgivning, 
erstatningsansvar og/eller forvaltningsret.
Lyst til og interesse for medlemskontakt.
God til mundtlig og skriftlig formidling.
Kan arbejde selvstændigt, men med inte-
resse for løbende vidensdeling og -udvikling 
med kolleger.
Trives i et uhøjtideligt miljø.
Kan håndtere et stort arbejdspres.
Interesse i at være en del af fagbevægelsen.

Alle kvalifi cerede uanset køn, religion, alder 
eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at 
søge den ledige stilling.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Afl ønning sker i henhold til overenskomst for 
BUPL’s forbundskontor. Arbejdstiden er 35 
timer pr. uge inkl. frokost.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved 
henvendelse til forhandlingschef Torben Fersløv 
Andersen eller sagsbehandler Annemarie 
Lennartz på telefon 35 46 50 00. Yderligere 
oplysninger om BUPL som arbejdsplads kan 
ses på www.bupl.dk

ANSØGNING
Send din ansøgning til BUPL, Direktørstaben, 
Blegdamsvej 124, 2100 København Ø., så vi 
har den i hænde senest den 2. januar 2009 
med morgenposten eller via e-mail: 
bupl-job@bupl.dk

SAGSBEHANDLER TIL BUPL

BØRNE- & UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND
BLEGDAMSVEJ 124 | 2100 KØBENHAVN Ø
TLF 3546 500 | FAX 3546 5039 | www.bupl.dk



Alkoholbehandler
/Psykoterapeut
Blå Kors Behandlingscenter Taastrup søger en alkohol-
behandler 37 t. pr.uge.

Behandlingscentret  driver et alkoholambulatorium samt 
et intensivt dag- og døgnbehandlingstilbud. Centret har 
18 værelser og i alt 24 intensive pladser. Ambulatoriet har 
150 brugere indskrevet og varetager udredning, psykiatrisk 
vurdering, medicinsk behandling, psykoterapeutisk behand-
ling, individuelle og gruppeforløb, familiebehandling og 
rådgivning af pårørende

Vi er:
Centerleder/psykolog, adm.leder, adm.medarbejder, 
sygeplejerske, psykiatrisk konsulent, 6 psykoterapeuter, 
1 køkkenansvarlig og 10 – 15 frivillige medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver:

gruppe

bejdspartnere 

fælles kognitiv efteruddannelse 3 timer pr. måned

Vi forventer at du:
-

ske, socialrådgiver eller psykolog

misbrugsbehandling

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Mrk. “Ansøgning” til: 

Blå Kors Behandlingscenter
Jernbane alle 11 A
2630 Taastrup

Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som bla.  
behandler mennesker med alkoholmisbrug og deres  

pårørende til et misbrugsfrit liv. 



Familieplejekonsulent
i

specialområdet

Familieprojektet har igennem 25 år
specialiseret sig i familieplejeanbringelser og konsu-
lentbistand til kommuner vedr. spæde, små og større
børn samt familier med misbrug og eller psykiske li-
delser. Der er øget efterspørgsel på disse speciali-
serede ydelser, og Familieprojektet udvider med en
konsulentstilling snarest eller pr.1.3.2008.

Vi søger en kompetent kollega, der i
egen bil kan varetage anbringelse, tilsyn, koordine-
ring samt supervisions- og udviklingsopgaver.

Du har viden om småbørn, anbringel-
ses- og forvaltningserfaring samt erfaring fra projekt-
og udviklingsarbejde.

Du har også kompetencer i forhold til
børn med behandlingsbehov, observation og udvik-
ling af indsatsen samt om børns samvær med psy-
kisk dårligt fungerende forældre.

Du arbejder selvstændigt og fleksibelt
og har skriftlig og mundtlig formidlingskompetence.
Du vil indgå i en personalegruppe på 6 konsulenter
og en leder. Vi ser frem til at høre om dine muligheder
for at matche jobbet.

Læs mere: www.familieprojektet.dk
og rekvirer vort materiale og udbyggede stillingsop-
slag ved henvendelse til leder Birgitte Helmstedt, tlf.
35 8282 01 eller Birgitte@familieprojektet.dk.

Vi skal have din ansøgning senest
mandag den 5.1.2009 kl.12 pr. post eller e-mail.

Ansættelsessamtaler i uge 4.

Familieprojektet,
Mimersgade 47, 5.
2200 Kbh. N.

Har du lyst til at høre mere om jobbet og vores attraktive arbejds-
plads, så kom til informationsmøde 16. december kl. 16.30.
Tilmelding på tlf. 7210 7897 eller ring og snak med afsnitsleder
Helle L. Christensen, tlf. 7210 7289 eller familierådgiver Heidi
D. Jensen, tlf. 7210 7333 mellem kl. 8.30-.9.30.

Se fuldt stillingsopslag på
www.fredericiakommune.dk/jobs

Familierådgiver
– som tiden flyver ...
Du er på vej hjem fra dit arbejde som familierådgiver i Familieråd-
givningen i Fredericia kommune, du har nu været der et år. Du kigger
op på solen og tænker på din første dag. Du følte dig godt taget imod
af de kolleger, som 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. Du synes godt om den fokus på nytænkning og den høje
faglighed, der er på arbejdspladsen.

Der har været dage, hvor du har haft ro til at fordybe dig i det admini-
strative 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 faglig sparring, støtte og coaching.

Tankerne falder på et møde du skal have i morgen med Børnehuset
– en af de mange lokale foranstaltninger, der er iværksat for at skabe
alternativer til anbringelser.

Året er fløjet af sted, men du 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 efteruddannelse til medarbejderne.

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



Socialrådgivere til Myndighedsaf-
delingen, Børn & Skoleforvaltningen

I myndighedsafdelingen er vi i alt 39 medar-

bejdere, fordelt på rådgivere, administrative

medarbejdere og 2 daglige ledere. Vores

afdeling er fysisk placeret i Aabenraa og

Tinglev.

Vi søger positive kollegaer som:
er uddannet socialrådgiver eller socialfor-

midler

har erfaring eller interesse for området

har erfaring med administrative opgaver

og brugerkendskab til EDB

kan arbejde systematisk

er personlig robust og kan bevare over-

blik og ro i pressede situationer

kan arbejde selvstændigt og i team

kan trives i en travl hverdag med mange

udfordringer

kan se muligheder frem for begræns-

ninger og som har en positiv tilgang til

arbejdet

har samarbejdsevne og interesse for

tværfagligt samarbejde

I myndighedsafdelingen arbejder vi bl.a.
med

råd og vejledning til børn, unge og deres

familier

undersøgelser, iværksættelse af foran-

staltninger og foretager opfølgninger efter

servicelovens bestemmelser

anbringelsessager, såvel frivillige som

tvangsanbringelser

tværfagligt samarbejde med interne og

eksterne kollegaer

Vi tilbyder dig
et fagligt miljø med mulighed for faglig

sparring

en travl hverdag med spændende opga-

ver og hvor to dage sjældent er ens

supervision

hjemmeopkobling

administrativ bistand

engagerede kollegaer, der altid er parat til

at give dig en hjælpende hånd,

en sagsstamme, hvor det gennemsnitlige

sagstal p.t. ligger mellem 35-40 familie-

sager

Vores personalepolitiske værdier bygger
på

åbenhed og dialog

samarbejde og medbestemmelse

udvikling og forandring

mangfoldighed og rummelighed

trivsel og tryghed

Der henvises til kommunens hjemmeside

www.aabenraa.dk

Løn og ansættelsesvilkår:
Lønnen fastsættes efter principperne i Ny

Løn.

Er du nyuddannet socialrådgiver indplace-

res du på grundløn 29 + 2 løntrin funktions-

løn. Har du 3 års erfaring indplaceres du på

grundløn 35 + tillæg/løntrin alt afhængig af,

hvilke kvalifikationer/erfaring du er i besid-

delse af.

Herudover gives et ulempetillæg på årligt

kr. 12.000 (31.3.00 niveau).

Der indhentes straffeattest før ansættelse

kan finde sted.

Vil du høre mere om stillingerne er du

velkommen til at kontakte socialrådgiver

Inga Christensen eller daglig leder Ruth

Fabricius, på tlf. 73 76 76 76, daglig mellem

kl.  9.00 - 10.30.

Ansøgning vedlagt relevante oplysninger

om uddannelse og tidligere beskæftigelse

sendes til Aabenraa Kommune, Skelbækvej

2, 6200 Aabenraa, att: daglig leder Ruth

Fabricius, mrk. socialrådgiver myndig-

hedsafdelingen. Vi skal have din ansøgning

senest onsdag den 2. januar med mor-
genposten.

Samtaler afholdes fredag den 9. januar.



Psykolog, socialrådgiver, pædagog, 
sygeplejerske eller lign. med
terapeutisk overbygning søges til 
Familiecenter Dyreby og Klintinghus
På Familiecenter Dyreby og Klintinghus arbejder vi med behand-
ling af belastede familier – herunder voksne, der har haft alkohol- 
og/eller stofproblematikker. Der arbejdes ud fra en psykodyna-
misk forståelsesramme.

Familiecenter Dyreby er et psykoterapeutisk døgn- og dagtil-
bud, hvor der arbejdes med det enkelte individ, med gruppen, 
med familien, med barnet og med parret. Fokus er på relationen 
forældre/barn.

Børnene er ud over familiebehandlingen i et behandlingsforløb i 
en gruppe på ca. 8 børn med 4 behandlere. Der arbejdes primært 
med børnegruppen i naturen, skolesøgende børn går i den inter-
ne skole. Vi har en dejlig base for børnene i Blaabjerg Plantage.

Familiecenter Dyreby starter pr. 1.2.2009 en ny institution 
op – Klintinghus, som er for gravide og nybagte forældre og 
spædbørn. Der tilbydes afklaring og støtte i forhold til familien, 
forældrekompetenceundersøgelser, nedtrapning af gravide med 
afhængighedsproblemer. Et ophold vil vare fra 3-6 måneder.

Vi forventer, at du:

rådgivere

-
dringer i arbejdsopgaver

Såfremt du ikke har en psykoterapeutisk efteruddannelse, forven-
ter vi, at du vil starte på en sådan.

Vi kan tilbyde: 

Ansøgningsfrist den 7. januar 2009. Ansættelsessamtaler bliver 
afholdt d. 21. januar 2009.

Skriftlig ansøgning sendes til: Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 
5, 6854 Henne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Rita 
Knudsen på tlf. 75 25 50 85.

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

grundlagt 1/4 1997

Tager du imod en udfordring?

Bliv pioner og plejefamilie

på en ny måde!
Aalborg, Herning/Holstebro og Slagelse kommuner, samt 

Familieplejen på Fyn (fra 1. januar 2009 CESA – Center for 

socialt arbejde) har besluttet, at gøre en ny og mere integreret 

indsats for børn og unge med svære følelses- og eller adfærds-

mæssige problemer. Opstarten af MTFC ( Multidimensional 

Treatment  Foster Care) støttes af Servicestyrelsen.

Barnet/den unge anbringes i en plejefamilie i op til et år.

Du og din familie får uddannelse og tæt opbakning fra et 

behandlerteam som sideløbende arbejder intensivt med 

barnet/den unge, den biologiske familie og omgivelserne. 

Målet er, at barnet/den unge kan komme hjem til familien

med støtte.

Aalborg kommune arbejder med aldersgruppen 6 – 12 år

Herning/Holstebro, Slagelse Kommuner, Familieplejen på Fyn, 

FABU og Familieplejen Fredensborg arbejder med alders-

gruppen 12 – 17 år

Interesseret? Få mere information på www.servicestyrelsen.dk/

mtfc eller under ”Job i Kommunen” / ”Job” på

Karin Leth Kristensen på tlf. 99 31 26 80 / 25 20 26 80

plejekonsulent Charlotte Riis Hansen på tlf. 96 28 63 64 /

21 62 37 47

Jens Th eil Nielsen på tlf. 58 57 44 58 / 28 56 22 54

Palle Tofte på tlf. 62 62 39 72 / 20 83 01 66

administrationschef Anne Marie Klit tlf. 48 46 08 00



Socialrådgiver
til Familierådgivning
Genopslag

Betyder lønnen også noget for dig?
- og mindre transporttid?
- og omfattende efteruddannelse?
Så har vi et job som socialrådgiver i vores Familierådgiv-
ning, som vil være attraktivt for dig.

Vi tilbyder særlig fordelagtige lønvilkår, mulighed for at
arbejde på distancen og påbegyndelse af systemisk efter-
uddannelse.

Læs mere på www.norddjurs.dk og vil du høre mere er du
velkommen til at kontakte leder af Familierådgivningen,
Karen Elisabeth Vestergaard, tlf. 89 59 31 30 eller Børne-
og familiechef Leo Pedersen, tlf. 89 59 30 50.

Vi vil gerne have din ansøgning senest den 5. januar 2009
kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til Norddjurs Kommune, Børn og
Unge, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Akut plejefamilie
Børn og familieafdelingen i Randers Kom-
mune søger 2 plejefamilier til akutte og
midlertidige plejeopgaver for børn i alderen
0-18 år. Ansættelsen er på fuld tid.

Vil du vide mere om stillingen,
se www.randers.dk.

Ansøgningsfrist: 5. januar 2009.

Randers Kommune
Telefon 87 87 87 87

www.viborg.dk
Rusmiddelcenter Viborg

BARSELSVIKARIAT - ALKOHOLKONSULENT
TIL RUSMIDDELCENTER VIBORG

Socialrådgiver
Jydske Dragonregiment, Holstebro

Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger over 23.500 mænd og kvinder.
Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark –
og der er 7.000 af os, der gør det uden uniform.

LÆS MERE PÅ CIVIL-I-FORSVARET.DK



Brænder du for socialtfagligt arbejde 
med Udsatte? Det gør vi!

Udsatte-team søger Socialrådgiver

Udsatte-team Herning under Sociale ydelser og Integration, 
Herning Kommune   

Herning Kommune gennemfører i perioden 2008 - 2011 projekt 
Udsatte-team, der over fire år modtager økonomisk støtte fra 
Velfærdsministeriet via en pulje under »Det fælles ansvar II« 
Teamet tilbyder en særlig hjælp til socialt udsatte og hjemløse i 
kommunen. Projektet har som mål, via brug af nye arbejds- 
metoder end hidtil, at yde en endnu bedre hjælp til byens særligt 
udsatte. Hjælpen skal bla. give de udsatte bedre livskvalitet, 
bygge bro til det allerede etablerede system og fremme sund-
hedstilstanden. 

Teamet består af en leder (socialrådgiver), en socialrådgiver en 
sygeplejerske. Vi har fået midler til fire fuldtidsstillinger og 
ønsker at udvide med en socialrådgiver snarest. Medarbejdere i 
Teamet vil være med til at udarbejde og arbejde ud fra metoder 
og med nye værktøjer med henblik på at højne den interne viden 
og forbedre arbejdsprocesserne på udsatteområdet i Herning 
Kommune.

Vi laver sagsbehandling i marken og tilbyder rådgivning på 
væresteder samt i eget hjem. Det er vigtigt at du kan rumme 
mange forskellige udfordringer fra udsatte som ofte ikke kan 
rummes andre steder i det allerede etablerede system.  
Vi har mulighed for faglig sparring og supervision.   

Vi søger en socialrådgiver med interesse i at arbejde socialt- 
fagligt med målgruppen. Tidsafgrænset stilling til udgangen af 
2011. Arbejdstiden vil være 37 timer pr. uge måske med en 
eftermiddags / aftenvagt pr. måned. Der er flextid. 

Dine opgaver er at:

arbejde i marken samt på kommunen hvor du har base.

vejledning af udsatte, samt sparring af kolleger.

vilkår, gerne med nye metoder.

Indstille, koordinere og følge op på sociale tilbud. Der vil være 
indstillinger til tilbud til udsatte jf. serviceloven. 

Vi forestiller os at du:

samfundslag / med forskellig baggrund

borgeren, kolleger og forskellige samarbejdspartnere 

Tiltrædelse: snarest muligt 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overens-
komst. Aflønning vil ske efter principperne i Ny Løn, hvor 
lønnen fastsattes på baggund af kvalifikationer.

Vi tilbyder:

Ansøgningsfristen er: 20.01.2009 

Herning Kommune 
Beskæftigelsesafdelingen 
Rådhuset , Torvet 

Projekt Udsatte-team Herning

wwwherningdk Her er alle muligheder åbne

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter borgeren i centrum gennem åbenhed nærhed og en levende demokratisk dialog Vi går 
nye veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt kraftcenter der er kendetegnet ved effektivitet udvikling fleksibilitet og fokus på menneskelige værdier

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



HEIMDAL

SOCIALRÅDGIVER - 37 TIMER

Har du lyst til at arbejde i et spændende team på Heimdal, som er et
højt specialiseret individualiseret tilbud til børn og unge indenfor autis-
mespektret og tidligt udviklingstrin, samt normaltbegavede unge med
svær Autisme og/eller ADHD?

På Heimdal går det stærkt. Vi er en dynamisk institution i stadig udvik-
ling karakteriseret ved energi, engagement – og stærke faglige visioner.
Vi vil noget med vores virksomhed – og vi arbejder hårdt for at realisere
de opsatte mål. Dette gælder både fagligt og trivselsmæssigt.

Du skal have stor lyst og energi til at arbejde med rådgivning og spar-
ring til det øvrige personale, og du skal have lyst til at skabe gode mil-
jøer for børn og unge, så de får de bedste rammer for udvikling af deres
livsduelighed. Du skal tro på at gøre en forskel.

Du bliver en del af en stabsfunktion bestående af udviklingskonsulent
(cand. pæd. psyk.) og specialpædagogiske konsulenter, som alle har
både interne og eksterne rådgivnings- og undervisningsopgaver. Du
skal se dig selv som en del af et stærkt og udviklingsorienteret team, og
det forventes, at der samarbejdes om opgaverne, og at man sammen i
teamet, og med øvrige kollegaer i huset, skaber udviklingen for både det
enkelte barn og området som helhed.

Yderligere oplysninger

Du kan fi nde mere om stillingen, Heimdal og det specialpædagogiske
tilbud på www.heimdal-aarhus.dk, eller ved henvendelse til Heimdal ,
tlf. 8734 4040.

Ansøgning

Ansøgningsfrist: 5/1 2009 med morgenposten.
Samtaler afholdes i januar 2009.
Ansøgning med relevante referencer, mærket ”Ansøgning socialrådgi-
ver” sendes til: Heimdal, Egebæksvej 26, 8270 Højbjerg eller pr. mail til
heimdal@fa.aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune

Stillingsopslag – socialrådgiver
En fast stilling som socialrådgiver er ledig til besættelse snarest muligt, og
senest 1. marts 2009. Det ugentlige timetal forventes at ligge mellem 35 og
37 timer, dette kan aftales nærmere.

Arbejdsopgaverne indebærer bl.a. socialrådgiverfaglig bistand til de ind-
satte, motivation i forhold til behandling, vejledning og rådgivning af andre
personalegrupper samt deltagelse i møder m.v. på fængslets afdelinger.

Arbejdet omfatter såvel akutte problemer ved indsættelsen som planlæg-
ning af afsoningsforløbet, udarbejdelse af handleplaner, behandling af
udgang, prøveløsladelse m.v.

Som socialrådgiver i et fængsel forventes du at have gode samarbejds-
evner, da der dagligt samarbejdes med mange personalegrupper, bl.a.
fængselsfunktionærer, sygefagligt personale, skolelærere, administrativt
personale, værkmestre, jurister, præst m.m.

Statsfængslet Møgelkær er beliggende 10 km fra Horsens i Hedensted
Kommune. Der er ansat 6 socialrådgivere og en behandlingskonsulent, der
fungerer som faglig leder af socialrådgivergruppen. Der tilbydes kollegial
supervision.

Statsfængslet Møgelkær er et åbent fængsel med i alt 176 indsatte, inkl.
en halvåben afdeling med 30 indsatte. Der afsoner både mænd og kvinder
i fængslet. Ud over almindelige fængselsafdelinger er der en afdeling for
alkoholbehandling, ligesom man har en afdeling til behandling af kvindelige
stofmisbrugere samt par.

Interesserede kan rette henvendelse til fungerende behandlingskonsulent
Jeanette G. Olesen på tlf.nr. 7255 2430 eller til socialrådgiver Susanne
Roed von Qualen på tlf.nr. 7255 2405.

Alle interesserede, som opfylder det faglige krav (uddannet socialrådgiver
eller lignende) uanset køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold, opfor-
dres til at søge stillingen. Bemærk, at der kræves ren straffeattest, der kan
indhentes af fængslet efter tilladelse fra ansøger.

Ansættelse og aflønning sker iht. overenskomst mellem Dansk Socialrådgi-
verforening og Finansministeriet. Aflønning sker efter ny løn.

Ansøgning bilagt relevant dokumentation sendes til fængselsinspektøren,
Statsfængslet Møgelkær, Møgelkærvej 15, 8700 Horsens. Ansøgningen skal
være fængslet i hænde senest mandag d. 5.1.2009. Der forventes at blive
afholdt ansættelsessamtaler medio januar.

Socialrådgivere/
socialformidlere søges
Børn og familieafdelingen i Randers Kom-
mune søger nye medarbejdere på fuld tid
til forebyggelsen pr. 1. januar 2009 eller
snarest derefter.

Vil du vide mere om stillingerne,
se www.randers.dk.

Ansøgningsfrist: 2. januar 2009.

Randers Kommune



DS:kontakt



Mig selv-testen


