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Danmarks første
jobcenter på aktier



Hvor tydelig skal menneskehandel være, før vi gør noget?

2,5 millioner mennesker bliver handlet hvert år. Det er moderne slaveri, der gør et menneske
til en vare. Vi bør åbne øjnene for, at problemet eksisterer i hele verden – også i Danmark.
Hjælp organisationen Hopenow, der hjælper afrikanske kvinder, som er fanget i en håbløs
situation mellem konstante overgreb, menneskehandlere og en ufl eksibel lovgivning.

Hjælp på hopenow.dk eller send en sms. Skriv HOPE til 1241. Det koster 50 kr. Beløbet plus
almindelig sms-takst trækkes på mobilregningen.
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KORT  NY T

PRIORITÉR  STØTTE  T IL  FORÆLDRE
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SOCIALR ÅDGIVERE

KRIT IK KOSTER
SOCIALCHEF  JOBBET



DUMPER lov med 
mere tvang og straf







Socialrådgiverdage 2009

FAGLIGHED



Dit NYE job
Har du skiftet arbejde for nylig, og har du 
noget, du gerne vil fortælle i den anledning 
– måske bare fordi du er glad for det, så send 
en mail til: redaktionen@socialrdg.dk

ARBE JDSL IV

KENNETH HOUMAN HOLM, 43 ÅR

Fra: Jobcenter Århus Vest 
Til: Retspsykiatrisk Ambulatorium på Universitetshospital Risskov, Århus

mit NYE job

Møde?

YEAH!
MØDER –  FR A DRÆBER T IL DAGENS HIT

Af Birgitte Rørdam



ARBE JDSL IV

ET  KR AM PÅ VE JEN…

COACHING T IL 
MORSØ-ANSATTE

ROS –  MED MÅDE

ER DU EN GOD LEDER?

MINDRE
MUSKELBE SVÆR
MED STYRKE-
TRÆNING



ALARMERENDE 
høje sagstal





Netværk stopper 
kriminalitet



Rådslagning 
i praksis



Familien bakkede op



ANSÆT DEN
BEDSTE I JOBBET



DEBAT

Læserbreve

HVAD FATT IGDOM GØR VED MENNE SKER

GLÆDE AF  SENIORGRUPPEN



DEBAT

HJÆLP  OS  MED PR AKT IKPLADSER

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:

Øjenvidner til 
diskrimination af udlændinge



Tilbage til en 
menneskelig socialpolitik





DS:NU

GENERALFORSAMLING

Handicaprådgivere

GENERALFORSAMLING

Døgninstitutioner og 

opholdssteder

TEMADAGE

Sektionen 

for selvstændige

Lej sommerhus på Stevns til medlemspris

JUBILÆUM

25 års jubilæum 

i soc. 80 y 

Få nyhedsmails fra DS



DS:NU

DS-Kalender

FAGGRUPPEKURSUS

Døgninstitutioner og 

opholdssteder

GENERALFORSAMLING

Sektion 

for selvstændige

FYRAFTENSMØDE

Integrationsnetværk 

Hovedstaden

GENERALFORSAMLING

Psykiatrifaggruppen



REGION

PRE S PÅ POL IT IKERNE I  2 0 0 9
REGION ØST

REGION SYD

FORLØBSUNDERSØGELSE
AF  ANBR AGTE  BØRN

REGION NORD

BACHELORPROJEKTER



ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

Kognitiv Center Fyn udbyder i 2009-2010
Intensivt Mindfulness-kursus Trin 1 og Trin 2 
- med 2 undervisere
4-dages kursus i Kognitiv Mindfulness Meditation - nyeste evidensbaserede metode 
inden for den kognitive tradition. En form for opmærksomhedstræning, hvor man 
opøver evnen til at være til stede i nuet. Anvendes til kroniske smerter, stress, angst 
og depression.

Trin 1 A: 26.-27/3-2009 + 4.-5/5-2009, internat. Tilmeldingsfrist: 1.3. 2009.
Trin 1 B: 17.-18/9-2009 + 29.-30/10-2009, internat. Tilmeldingsfrist: 15. juli 2009. 
Formål: At lære metoden og bruge den på sig selv. 

Trin 2: 18.-19/11-2009 + 25.-26/1-2010 internat. Tilmeldingsfrist: 15/9-09.
Formål: At lære at træne/lave kurser for andre - for deltagere m. erfaring m. mind-
fulness svarende til trin 1.

Pris pr. kursus: Kr. 7.030 inkl. fuld forplejning, ophold og 2 undervi-
sere.

Grunduddannelse, niveau 1, i Kognitive Behandlingsformer 
14-dages grundkursus i kognitive behandlingsformer. 
Opstart Grund A: 7/9-2009 
Opstart Grund B: 14/9-2009 

Videreuddannelse, niveau 2, i Kognitive behandlingsformer
14-dages videreuddannelse i kognitive behandlingsformer (personer som i forvejen 
har et vist kendskab til kognitiv behandling.) 
Opstart 1/9-2009

Sidste tilmeldingsfrist for Grund- og Videreuddannelser: 1. juli 2009 
Pris: Kr. 14.900 pr. uddannelse (inkl. forplejning). Sted: Fisketorvet 4-6, 10., Odense.

Tilmelding og yderligere oplysninger af kursusindhold se: 
www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekretær Yvonne på tlf. 5124 0450, tlf.tid 
onsdag og fredag kl. 9-13 / mail: yw@kognitivcenterfyn.dk

Kognit iv  Center  Fyn



Konference:

Tilbage til job - efter 
sygemelding pga. stress 

eller depression

Hvordan kan I i Jobcentret støtte borgere, der er 
sygemeldte pga. lettere psykiske lidelser i hurtig 
og bæredygtig tilbagevenden til job?

Konferencen sætter fokus på, hvordan man gen-
nem sygedagpengeopfølgningen og gennem 
andre indsatser kan støtte borgeren i at komme 
tilbage på arbejdsmarkedet. Der vil bl.a. være 
oplæg fra CABI, Erhvervspsykiatrisk Center og 
Psykiatrisk Privatklinik.

Formål:
At give ledere og medarbejdere fra landets 
jobcentre et så konkret indblik i metoder der 
virker, at de får inspiration til at tilrettelægge den 
lokale indsats.

Tid og sted: 
Mandag d. 23. februar 2009 i Middelfart
Torsdag d. 26. februar 2009 i Århus
Torsdag d. 19. marts 2009 i København

Pris:
Kr. 250,- kr. incl. forplejning.

Konferencerne afvikles i samarbejde med 
Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Yderligere oplysninger: 
Se program og tilmeldingsblanket på 
www.cabiweb.dk/luca

Øvrige spørgsmål: 
Kontakt konsulent Anette Hansen på 
tlf. 8612 8855 eller via mail 
ah@cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats



8
WORKSHOPS

for 999,-

Læs det samlede program og tilmeld dig dette års konference om effekt, evidens 
og dokumentation på www.servicestyrelsen.dk

30. MARTS 2009 I ODENSE

- KONFERENCE OM EFFEKT, EVIDENS 
OG DOKUMENTATION

KAN MAN MÅLE PULSEN 
PÅ SOCIALT ARBEJDE?

WWW.SERVICESTYRELSEN.DK

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 per-
sonalekonsulent tilknyttet. Vi afholder 
netværks-caféer og kurser for nyuddan-
nede. 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 faglig-
hed til at fordybe dig i på forhånd veldefinerede opgaver. Den 
første dag i dit vikariet tager vi med ud på din arbejdsplads og 
afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du får 
en god oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og per-
sonligt.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet”
Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det er altaf-
gørende, at du kan agere selvstændigt på dine opgaver fra dag 
ét samt holde et højt fagligt niveau.

Hartmanns er en holdningsvirksomhed!
Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret 
virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns 
arbejder ud fra værdierne: gensidig respekt, samarbejde, 
resultatskabelse og innovation. 

Send din ansøgning og CV
til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystroem@hart-
manns.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!



Kære Sagsbehandler

Vi er her stadig. Og vi er blevet én mere til at
hjælpe unge på vej mod:

Succesoplevelser
Mønsterbrud
Luftforandringer
Sammenhold
Personlige mål

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark. Skolerne har

mange års erfaring og viden om at skabe hele liv for unge. Kost-

skolerne tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan ud-

forske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og professionelt

fællesskab.



Bogø Kostskole

Dannevirkeskolen

Esrom Kost- og Friskole

Havregården Kostskole

Kostskolen i Sønderjylland

Krumsø Fri- og Kostskole

Ringe Kostskole

Ryomgaard Realskole

Sejergaardsskolen

Skolen på Slotsvænget

Stenhus Kostskole



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 …

Bruger – Hjælper Formidlingen 
og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- hos os styrer borgerne allerede…!

Fra 1. januar 2009 lempes reglerne for at få tilskud til egen hjælpeordning efter §§ 95 og 96 

i serviceloven. En af lempelserne er, at borgerne nu frit kan vælge at overdrage administratio-

nen af arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som f.eks. Bruger – Hjælper Formidlingen.

Som Danmarks største leverandør af ydelser til mennesker med fysisk handicap er vi naturligvis 

parat til - i dialog med borger og kommune - at levere fleksible BPA produkter, der sikrer at 

hjælpeordningerne virkelig fungerer.

Læs mere om Bruger – Hjælper Formidlingen og BPA på www.formidlingen.dk eller ring til os 

på tlf. 3634 7900.

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF 
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk





Voksenhandicaprådgiver
Handicap- og Psykiatriafdelingen søger dig, der vil 
være voksenhandicaprådgiver 34-37 timer ugentligt. 
Vi prioriterer samarbejde højt med henblik på en 
helhedsorienteret indsats og sætter pris på et godt 
arbejdsmiljø. Vil du være med? Ansøgningsfrist:  
4. februar.
Læs jobannoncen på herlev.dk eller ring på tlf. 
4452 6016.

HJULMAGERSTIEN
Projekt- og Døgninstitution

Socialrådgiver
Hjulmagerstien er en socialpædagogisk projekt- og døgn-
institution, der er normeret til 18 unge i alderen 14-17 (22) 
år, som har komplekse psyko-sociale problemer. 

Institutionen er ikke afdelingsopdelt. De unge bor spredt, 
og der arbejdes i tværfaglige team sammensat ud fra den 
enkelte unges særlige behov. Der arbejdes med grupper 
af unge, familie- og netværksarbejde, boligsocialt og med 
projekter. Såvel internt som eksternt har den enkelte med-
arbejder og institutionen en bred samarbejdsflade.

Medarbejderstaben, der består af ca. 25 personer, søges 
sammensat såvel (tvær)fagligt som kompetencemæs-
sigt, så den kan matche den mangfoldighed af unge, som 
målgruppen udgør.

Metodeudvikling er centralt, såvel i det pædagogiske 
arbejde som i organisations- og samarbejdsformer. 

Socialrådgiverens arbejdsområder vil blandt andet 
være:

-
ningsgrundlag m.v.

-
ske arbejde

-
mentationsarbejdet

Socialrådgiveren refererer til forstander/stedfortræder.

rig mulighed for, sammen med engagerede kollegaer, at 
præge institutionens udvikling. Der tillægges den enkelte 
høj ansvarlighed og mulighed for at dygtiggøre sig. 

vægt på at finde en kollega, der er åben for at lære og 
lære fra sig, og som har fokus på ressourcer og mulighe-
der. Der har respekt for og erfaring med at arbejde med 
familier og unge, der står i pressede situationer. Der har 
et grundlæggende kendskab til og erfaring med relevant 
lovgivning ect.

-
drer derfor alle uanset køn, religion eller etnisk tilhørsfor-
hold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henven-

Lone Lisbjerg, tlf.: 32 86 08 60.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overens-
komst. Stillingen er på 37 timer.

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og 
-

Hjulmagerstien, Lyongade 21, 2300 København S. 

Ansøgningsfrist den 5. februar. Ansættelsessamtale afhol-
des i uge 8.

Tiltrædelse efter aftale.

Projekt- og Døgninstitutionen Hjulmagerstien er selvejen-
de og har driftsoverenskomst med Københavns Kom-
mune. Institutionen drives i henhold til Servicelovens § 51 
stk. 2.



RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER PARTNER I PROFILJOB.DK

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

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

Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du ikke alene modtager
relevante jobannoncer fra Socialraadgiverjob.dk, men også fra de øvrige
jobportaler, når du har oprettet din jobagent på Socialraadgiverjob.dk.

I udviklingen af Socialraadgiverjob.dk har vi udnyttet vores viden til at
udvikle en jobportal, der er tilpasset dig, din situation og dine jobønsker.

Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres personlige jobagent
på Profiljob.dk netværket.



... lige netop DIN ansøgning!

- for vi har ca. 35 familier med børn og unge, som meget gerne vil have DIG
som deres rådgiver.

Margit har nemlig fået et andet job i vores afdeling, og derfor får du nu
chancen for at overtage hendes stilling som rådgiver i Børne- og Familieaf-
delingen. Stillingen er på 37 timer om ugen og vi vil gerne have at du starter
snarest muligt.

Du kan få mange flere oplysninger hos afdelingschef Joan Nielsen på 36 37
74 12 eller socialrådgiver Louise Birch på 36 37 73 79 eller du kan se hele
stillingsopslaget på www.rk.dk under job. Ansættelse sker efter gældende
overenskomst og principperne i den lokale løndannelse.

Ansøgningsfrist: 2. februar 2009. Send ansøgningen til: Rødovre Kommune,
Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller via e-mail til rk@rk.dk. Mærk ansøg-
ningen ”Personaleafdelingen 09.00030”. Der er samtaler den 5. februar 2009.

Læs hele opslaget på rk.dk

I Rødovre Kommune sætter vi pris på vores medarbejdere. Vi har en trivselsordning med gratis
motionsfaciliteter, kaffe, te og frugt – og en sundhedsordning med fysioterapi, helbredscheck
og massage.

vi venter på ...

Askov Møllehus
Stedfortræder
Askov Møllehus er et bo- og arbejdssted for
voksne sindslidende.

Askov Møllehus er en selvejende institution i Næstved Kommune med
plads til 15 kvinder og mænd. Alle beboere bor og arbejder på stedet.

Der er 10 medarbejdere, med meget forskellig baggrund, og 2 faste
vikarer.

Askov Møllehus er beliggende i meget naturskønne omgivelser med park
og køkkenhave, dyrehold og mange bygninger.

Beboerne arbejder formiddag og eftermiddag med have, køkken, vedlige-
hold, rengøring og i vores væveværksted.

går i byen eller i teateret sammen og tager på ferie sammen.

Ugentlig arbejdsfordeling for stedfortræder vil være 1/3 på kontoret, med
administrative opgaver, og 2/3 i haven, med arbejde sammen med bebo-
erne, kontaktperson for 2 beboere samt hverdagsopgaver af alle slags.

Arbejdstiden på 37 timer vil ligge i dagtimerne, dog med en ugentlig aften-
vagt og en weekendvagt hver 4. weekend.

Du er uhøjtidelig, åben, god til at lytte, har overblik, tør tage beslutninger,
tålmodig.

Du har en relevant uddannelse.

Ansættelse 1.4.2009. Løn efter gældende overenskomst med KL.

Ansøgningsfrist 15.2.2009.

Ansøgningen sendes til Askov Møllehus, Askovvej 47, 4733 Tappernøje,

Mange oplysninger kan ses på vores hjemmeside, www.askovmollehus.dk.

Yderligere oplysninger om Askov Møllehus, samt mulighed for rundvis-
ning, kan fås hos leder Hanne Cook Kristensen. Tlf. 55 56 42 11.

www.hillerod.dk

Nyoprettet sektionslederstilling til ”Sundhedsfremme og
trivsel” i afdelingen Familier og Sundhed i Hillerød Kommune.

Sundhedsplejen og Handicapsektionen sammenlægges til én
sektion, som du skal være leder, af og refererer til afdelings-
chefen for Familier og Sundhed.

Du kan have forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men
har tilegnet dig kompetencer inden for kortlægning, sundheds-
konsekvensvurderinger og de dertilhørende metoder.

Du vil være en del af det tværfaglige ledelsesteam i afde-
lingen og får arbejdsplads i vores nye storrumsindrettede
rådhus.

Uddybende om stillingens indhold kan du læse på kommu-
nens hjemmeside www.hillerod.dk – evt. hos afdelingschef
Susanne Bloch Jespersen (sbje@hillerod.dk).

Deadline for ansøgning er 16. februar 2009.

SEKTIONSLEDER



Asylafdelingen

Socialrådgiver
Center Sandholm søger socialrådgiver med koordinerende funktion. 
Stillingen er et barselsvikariat, som løber fra 1. april 2009 til 
1. december 2009 med mulighed for forlængelse.

Modtage og udsendelsescenter Sandholm er et multietnisk center, der 
danner rammen om ayslansøgernes første opholdsperiode i Danmark. 
Samtidig er centeret ligeledes opholdssted for asylansøgere der afven-
ter udrejse. Antallet af asylansøgere i Sandholm er ca. 600.

Ansvarsområde
Socialkoordinatoren er ansvarlig for koordineringen af tiltag for de 
særligt sårbare beboere, herunder børnefamilier. Den koordinerende 
socialrådgiver er desuden tovholder for udviklingen af fagligheden i det 
sociale netværksarbejde.

Reference
Centerlederen/afdelingslederen for området.

Opgaver

øvrige samarbejdspartnere

i netværksgruppen ved undervisning af sociale netværksmedar-
bejdere, vejledning og tværorganisatoriske møder ud fra gældende 
retningslinier

udvikling af det sociale område

det socialt faglige bindeled til de sociale myndigheder under beboer-
nes ophold på centret og ved overgang til kommunen

opfølgning på teamets arbejde

og kunne vurdere og anbefale særforanstaltninger både i præasylfa-
sen og i forbindelse med overgivelse til kommunen

-
delse med flytning til andet center, vurderinger til kommuner, støtte-
ansøgninger, indstillinger m.v.

være daglig kontaktperson for støttepersoner.

Kvalifikationer

-
digt og struktureret 

gode evner til at formulere sig skriftligt

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår sker på Ny Løn jf. organisationsaftale for 
socialrådgivere i staten. Basislønnen er 23.807,97 kr. månedligt. Hertil 
kommer pension og eventuelt forhandlede tillæg. 

Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingsleder Jannich Bisp tlf 
3527 9930.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9.

Mail din ansøgning til hr@redcross.dk senest den 13. februar 2009 
kl. 12.00. 

Dansk Røde Kors · Asylafdeling
Sandholmgårdsvej 40

  3460 Birkerød

Dansk Røde Kors er en privat organisation, der arbejder på grund-
lag af de humanitære principper: Medmenneskelighed, Upartisk-
hed, Neutralitet, Uafhængighed, Frivillig tjeneste, Enhed og 
Almengyldighed.

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

Engagerede
jobrådgivere søges!
Der er nogen, der har mere brug for dig end os …

Det er næppe en overdrivelse, at AS3 Employment er et af Danmarks 
førende firmaer, når det gælder rådgivningsforløb for alle grupper af 
ledige. Men det er vi kun, fordi vi har Danmarks dygtigste medarbejdere. 
Og vi mangler dig.

Hvad går jobbet ud på?
Lige nu søger vi jobrådgivere til beskæftigelsesområdet i København og omegn. 
Du kommer primært til at løse opgaver inden for jobrådgivning og undervisning 
af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 og sygedagpengemodtagere. 
Desuden skal du arbejde med registrering og administration i AS3 Employments 
it-baserede kvalitetssystemer.

Det tilbyder vi dig!
Vi giver dig en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver via certificering 
i AS3 Academy. Du tilbydes vores interne Transition Coach-uddannelse, hvor 
du på højt niveau får mulighed for personlig og faglig udvikling i en professionel 
og værdibaseret organisation. Du bliver en del af et uformelt og engageret team, 
der deler glæder og sorger og sammen skaber et inspirerende arbejdsklima. 
AS3 Companies er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed.

Alle ansatte i AS3 Employment tilbydes sundhedsordning
Du refererer til områdechefen og vil blive tilknyttet et eller flere AS3-centre 
i den region, hvor du bor

Interesseret? Ansøg nu!
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og cv via Job i AS3 Employment på 
www.as3employment.dk hurtigst muligt. Ansøgninger vurderes løbende. 



Socialfaglig konsulent til
Familieafsnittet i Albertslund Kommune
Familieafsnittet søger socialfaglig konsu-
lent til nyoprettet stilling. Stillingen er på
37 timer om ugen, og arbejdsområdet er
inde for Servicelovens kap 11.

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

Arbejdsopgaverne
Deltage i gruppemøderne i familieaf-
snittet med bevillingskompetence

på interne
på

familieafsnittet deltager i. Internt som
eksternt

til Det
Ankestyrelsen

afsnitslederen
på klagesager sager til

Børne og Ungeudvalget

af i afsnittet
på komplekse problemstillinger.

Personprofil
Er uddannet -
giver eller anden relevant baggrund
Brænder det
borgernes retssikkerhed
Har erfaring med inde
for det sociale område

strukturer sit
Har at
tværfagligt.

inde det
arbejdsfelt.
Kan i presset situa-
tioner.

Vi tilbyder

med de
andre konsulenter i Børne- Familieaf-
delingen

engagerede
kollegaer

tæt på

Løn og ansættelsesforhold
Efter reglerne Ny Det er en del af

i -
mune at fremme ligelig kønsfordeling og
etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger
at afsnitsleder Henrik

Andersen på telefon 43 68 64 81

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være hos i hænde senest
mandag den 9. februar 2009 kl. 12.00 og
sendes til

Rådhuset. Familieafsnittet
alle

2620 Albertslund
Henrik

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



www.kalundborg.dk

MTFC-Hovedstaden etablerer i samarbejde med Service-
styrelsen et behandlingstilbud til unge med svære ad-
færdsmæssige problemer.

varetage opgaverne omkring 10 unge, der anbringes i
familiepleje støttet med et struktureret og evidensbaseret
behandlingsprogram.

Vi søger:

faglige ledelse af teamet

under anbringelsen

anbringelsen

Læs nærmere om MTFC og om de enkelte stillinger på
www.mtfc-hovedstaden.dk.

Stillingerne, som søges besat pr. 1. april 2009, er på fuld
tid. Der stilles store krav til egenplanlægning i arbejdet.
Stillingerne vil være omfattet af overenskomst mellem

lønnen vil modsvare de stillede krav.

MTFC-Hovedstaden er etableret i et samarbejde mellem
FABU-fonden og Familieplejen Fredensborg. Arbejdsplad-
sen vil være i Fredensborg i en periode. Der er mulighed
for, at teamets arbejdsplads flyttes nærmere København.
Der må påregnes en del kørsel i forbindelse med job-
bet, og det forventes, at medarbejderne stiller egen bil til
rådighed.

Ønskes yderligere oplysninger om stillingerne, kontaktes

(36 72 03 30).

Ansøgningsfristen er den 12. februar 2009 senest kl.
12.00. Ansættelsessamtaler finder sted den 23. og 24.
februar.

Ansøgningen fremsendes til:
MTFC-Hovedstaden, c/o Familieplejen Fredensborg,
Kongevejen 47, 3480 Fredensborg.

TAG IMOD EN UDFORDRING
- bliv medarbejder i MTFC-Hovedstaden



Sygedagpenge-
medarbejder

Én af vores kolleger har søgt nye udfordringer, hvorfor
Egedal Kommune søger medarbejder til Jobcentrets
sygedagpengeteam.

Opgaven består i sygedagpengeopfølgning, efter Lov
om sygedagpenge – herunder vurdering af og indstilling

skal arbejde med afklaring og afgive tilbud efter ”Lov

arbejdsfastholdelse.

Den rette kandidat til stillingen

Lov om sygedagpenge

behandling

og udvise empati

Vi kan tilbyde

overenskomst efter reglerne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest torsdag

eller til:

Jobcenter Egedal

egedalkommune.dk

Socialrådgiver/Socialformidler
til Børneforvaltningen i Brøndby

Brænder du for at arbejde med handicapsager
- så grib chancen nu!

Vi har en ledig fuldtidsstilling pr. 1. januar 2009 eller snarest deref-
ter, som socialrådgiver/-formidler i vores Handicapgruppe.

Handicapgruppen er en specialgruppe i Børne- og familieafdelingen,
som organisatorisk hører til i Brøndby kommunes Børneforvaltning.
Handicapgruppen beskæftiger sig hovedsageligt med hjælpeforan-
staltninger for børn, unge og deres familier i forhold til servicelovens
kapitel 9.

Handicapgruppen har stor selvstændig kompetence og en høj grad af
faglighed, ligesom vi i det daglige lægger vægt på et godt arbejdskli-
ma med faglig sparring, anerkendelse og respekt for hinandens for-
skelligheder.

Opgaver i handicapgruppen:
råd og vejledning af familier med børn og unge med vidtgående
handicap eller varige lidelser
bevilling af mer-udgifter og tabt arbejdsfortjeneste
dag- og døgnaflastningsplacering af børn og unge
specialrådgivning
følger op på iværksatte foranstaltninger
der arbejdes i KMD-sag.

Vi søger en kollega, der …
har en god faglig ballast som rådgivere/formidlere indenfor
handicapområdet
evner at koordinere den tværfaglige indsats
kan arbejde struktureret og selvstændigt
kan lide at arbejde administrativt
kan se muligheder frem for begrænsninger
har et godt humør.

Vi kan tilbyde:
et udfordrende job med alsidige arbejdsopgaver
mulighed for at præge udviklingen i den forholdsvis nyoprettede
Børneforvaltning
ekstern supervision
mulighed for fleksordning
adgang til motionscenter med tilskud.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 5. februar
2009.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse sker efter gældende overenskomst og lønnen
fastsættes efter principperne i Ny løn.
I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte
skal forevise straffeattest. Ved beskæftigelse og direkte kontakt
med børn under 15 år indhentes pædofiliattest.

Nærmere oplysninger om stillingernes indhold kan fås ved henven-
delse til

fagspecialist Henriette Becker-Christensen på tlf. 4328 2512
eller

socialrådgiver Lone Hansen på tlf. 4328 2592.

Ansøgningen sendes til

BRØNDBY KOMMUNE
Børneforvaltningen
Park Alle 160, 2605 Brøndby
- eller pr. mail til job-born@brondby.dk.
Ansøgningsfrist den 30. januar 2009.
Mærk ansøgningen; Børneforvaltningen Handicapgruppen

Vil du vide mere om Brøndby, er du velkommen til at besøge vores
hjemmeside www.brondby.dk.



Teamleder til Afdelingen for 
Børn og Familier
Familieafdelingen søger teamleder til afdelingen for Børn og Fa-

dokumenterede lederkompetencer og ledererfaringer.

Du vil få personaleledelsen for 15 socialrådgivere og 3 admini-
strative medarbejdere.

Du skal indgå i lederteamet i BUF-forvaltningen (Familie-, Dag-

-

Du vil får det faglige ansvar for sagsbehandlingen i børne- og un-
gesager både i det sociale område og inden for handicapområdet.

Middelfart Kommune har værdibaseret ledelse med værdi-
erne:

Herunder kan du læse, hvad det betyder for os og de forventnin-
ger, vi har til vores kommende teamleder:

Professionalisme og udvikling

niveau, og vi ønsker, at vores sagsbehandling løbende justeres 
i forhold til ny socialfaglig viden og metoder. Det er derfor, vi 
arbejder med ICS og står foran en implementering af journalsy-
stemet DUBU.

- at du er opdateret på viden og metoder inden for børn og fami-
lieområdet, og 

- at du er udviklingsorienteret.

Samarbejde og tværfaglighed

-
faglige samarbejde yderligere.

afdelinger og faggrupper, og at du bidrager til, at de familier, der 
har brug for hjælp, oplever kommunen som en samlet enhed.

Arbejdsglæde og sundhed

de personalemæssige udfordringer mødes direkte med en åben 
og anerkendende tilgang.

dine medarbejdere vil opleve, at det nytter at gå til dig med 
arbejdsdagens faglige og personlige problemstillinger.

Selvorganisering og ejerskab

tillid, for at borgeren oplever vores sagsbehandling som hand-

medarbejderne tager ansvar. 

inspirerer medarbejderne. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til børne- og 
familiechef Jørn Nielsen, 8888 5310 eller 2140 2015 

hjemmeside kan du finde en nærmere beskrivelse af jobbet.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Børne- og familieafdelingen i hænde 
torsdag den 12. febr. 2009 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler finder sted den 23. februar 2009. Ansøgere 
må forvente at gennemføre en personlighedstest.

Ansøgningen sendes til Middelfart Kommune, Familieafdelingen, 

SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Opnormering til Børn og Unge

Hørsholm Kommune har en stilling ledig på 32 timer ugentligt, 
til besættelse pr. 1. marts 2009 eller snarest derefter. 

Stillingen er placeret i afdeling Børn og Unge i Direktør-
området for Børn og Kultur. Afdelingens arbejdsområder om- 
fatter ud over servicelovens bestemmelser om særlig støtte 
til børn og unge, sundhedsplejen og pædagogisk psykologisk 
rådgivning.

Har du lyst til at arbejde i et travlt og højt fagligt engageret 
arbejdsmiljø, så er det måske noget for dig. Vi prioriterer 
faglig kollegial sparring og supervision og der er gode mulig- 
heder for efteruddannelse. Du vil få stor indflydelse på tilret-
telæggelsen af dit eget arbejde.

Arbejdsområdet
er servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn og 
unge, herunder Rådgivning og vejledning, § 50 undersøgelser, 
støtteforanstaltninger i hjemmet, dag- og døgnplaceringer.

Hvis du har en god faglig baggrund som rådgiver, har inte-
resse i og gerne kendskab til arbejdet med børnefamilier, kan 
arbejde selvstændigt og struktureret, er engageret og har 
gode samarbejdsevner, vil vi meget gerne se din ansøgning.

Vi kan tilbyde dig et fagligt team af dygtige og engagerede 
kollegaer, et afvekslende og selvstændigt arbejdsområde, 
tæt samarbejde på tværs af faggrænser, et arbejdsmiljø 
med fokus på kvalitet i opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes med principperne i aftalen om Ny Løn og 
med udgangspunkt i trin 35.

Yderligere oplysninger om stillingen
Fås ved henvendelse til faglig leder Birgitta Wiinberg på 
telefon 4849 5062 / e-mail bwi@horsholm.dk.

Ansøgningsfrist
Den 5. februar 2008. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 
den 17. februar 2008.Ansøgning vedlagt relevant dokumen-
tation sendes til:

Børn og Unge · Hørsholm Kommune

Direktørområdet for Børn og Kultur



Handicaprådgivere til 
Familieafdelingen

har fået flere udfordrende opgaver, som vi ønsker at løse på et 
højt fagligt niveau. 

Har du mod på udfordringer, tør du indgå i et tæt samarbejde 
med andre, kan du kombinere hjerne og hjerte med faglighed og 

brug for dig den 1. april 2009.

Stillingerne er på 37 timer ugentlig. 

administrative medarbejdere.

-
-

hjem.

Handicapteamets målgruppe er børn med handicap fra 0-18 år 
og deres familier. Ud over Servicelovens §§ 41 og 42 nødvendige 
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste laver vi også § 50-under-

den tværfaglige indsats og følger op på forebyggende foranstalt-
ninger.

Du skal være glad for at arbejde tværfagligt, da vi i det daglige 
samarbejder med mange forskellige og engagerede faggrupper 

ungdomspsykiatriske Hus. 

Du får mulighed for, at have indflydelse på forskellige udviklings-
projekter på området. 

I handicapteamet lægger vi vægt på et godt arbejdsklima med 
faglig sparring og opmærksomhed på et godt arbejdsklima og 
respekt for hinandens forskelligheder.

Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og må gerne 
have erfaring inden for handicapområdet. 

Vi kan tilbyde:

unge i centrum, og som afdækker barnet/den unge og familiens 
ressourcer.

med den vedtagne børne og ungepolitik.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til børne- og 
familiechef Jørn Nielsen, 8888 5310 eller 2140 2015 

hjemmeside kan du finde en nærmere beskrivelse af jobbet.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Børne- og familieafdelingen i hænde 
torsdag den 12. febr. 2009 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted den 23. februar 2009. 

Ansøgningen sendes til Middelfart Kommune, Familieafdelingen, 

Socialrådgivere/sagsbehandlere
Familieafdelingen i Fagcenter Børn og Uddannelse,
Sønderborg kommune, søger tre socialrådgivere/sagsbehand- 
lere. Familieafdelingen er opdelt i tre tværfaglige distrikter 
med ca. 17-19 medarbejdere i hvert distrikt. 

Medarbejdergruppen består af socialrådgivere, psykologer, 
talehøre-lærere samt en administrativ medarbejder og en 
daglig leder.

Vi tilbyder:

for familieafdelingen.

tiltag.

arbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

tidligt forebyggende indsats.

Vi forventer, at:

hvor det kollegiale vægtes højt, både fagligt og socialt.

Ansøgningsfristen er torsdag den 5. februar 2009 med
morgenposten til:
Fagcenter Børn og Uddannelse,

Samtaler holdes i uge 8.

kontakte distriktsleder Margith Juhl, tlf. 8872 5295, eller 

Se i øvrigt www.sonderborg.dk



Handlekraftig og visionær leder
til børnehandicapområdet
Brænder du for at gøre en
forskel rent ledelsesmæssigt
og samtidig sikre den daglige
drift?

Så er du den leder, vi søger
til en tværfaglig gruppe, der
har børn med nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne som
målgruppe.
Du vil indgå i Familieafdelin-
gens ledergruppe på 7 perso-
ner med reference til leder af
Familieafdelingen.

Arbejdsstedet vil indtil videre
være i Høruphav, ca. 7 km fra
Sønderborg.

Handicapgruppen blev
etableret i forbindelse med
kommunesammenlægningen
og arbejder på tværs af af-
delingens geografisk opdelte
distrikter.

Som et nyt område er der
stadig mange spændende
ledelsesmæssige og faglige
udfordringer at tage fat på
sammen med et engageret
personale. Personalegruppen
er på 10.

Kvalifikationer:
-

giver/socialformidler med
erfaring fra området

-
nelse

gerne fra en politisk ledet
organisation.

begejstring

og værdier

Ansvarsområde:

faglige indsats i forhold til
borgerne

-
tion og samarbejde

gang med en strukturæn-
dring, som også kan påvirke
arbejdsfunktioner for lederen
af børnehandicapområdet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Vi tilbyder løn efter gældende
overenskomst mellem din

principperne om ny løn.

Ansøgningsfrist: 5. februar
2009. Ansættelsessamtale
forventes at finde sted i uge 8.

Yderligere oplysninger:
Vil du vide mere, er du
velkommen til at kontakte
afdelingsleder Marianne

2790 5275, e-mail
mkhe@sonderborg.dk

Ansøgning, bilagt CV og kopi
af relevant dokumentation og
referencer, sendes til

Fagcenter Børn og uddan-
nelse, Familieafdelingen
Mads Clausens Vej 13
6430 Nordborg

Sønderborg Kommune er belig-
gende smukt omgivet af skov
og vand og tæt på det øvrige
Europa. Byen har et nyt univer-
sitet, stort sygehus og mange
attraktive arbejdspladser.

www.odense.dk

BØRN- OG FAMILIEAFDELINGEN

Socialfaglig
funktionsleder
Socialfaglig funktionsleder i Børn- og Ungesocial-
rådgivningen – på distriktskontor Øst i Odense
kommune.

Banker dit hjerte for børn med vanskeligheder – og
har du lyst og evner til at lede de socialrådgivere
og administrative medarbejdere, som hver dag skal
sikre, at distriktets udsatte børn vokser op under de
bedst mulige vilkår ?

Så er du måske den, som vi søger til en stilling som
funktionsleder på distriktskontor Øst den 1. april
2009.

DIN BAGGRUND OG KVALIFIKATIONER

Du er en erfaren og dynamisk leder, der har lyst
til at lede og motivere en dygtig og kompetent per-
sonalegruppe bestående af 24 socialrådgivere,
4 administrative medarbejdere og 3 faglige team-
ledere
Du betragter en sikker, daglig drift og god trivsel
på arbejdspladsen som vigtige leelsesopgaver,
således at distriktets børn og forældre bliver mødt
af motiverede og engagerede medarbejdere - både
i forbindelse med planlagte forløb og i akutte situ-
ationer
Du er bevidt om, at du i den daglige ledelse skal
anvende de økonomiske og personalemæssige
ressourcer optimalt, således at du overholder såvel
lovgivningen som de overordnede politiske og
forvaltningsmæssige rammer og udmeldinger.

Afdelingen har et budget på 105 millioner.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, kan du se
det fulde stillingsopslag på Odense kommunes hjem-
meside - www.odense.dk

Ansøgningsfrist: 29. januar kl. 10.00.

Jobnr. 5087 bedes anført på kuvert og ansøgning.

For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge
under 15 år, indhentes der altid børneattest (§36-attest).

Odense Kommune ser mangfoldighed som en styrke og opfor-
drer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold
til at søge ledige stillinger.



Distriktsleder til Familieafdelingen
Vil du være med til at skabe
forandringer for børn, unge og
deres familier – og er ledelse
samtidig noget for dig?
Familieafdelingen under
Fagcenter Børn og Uddan-
nelse søger en distriktsleder
til Distrikt Nordborg. Fami-
lieafdelingen er delt op i tre
distrikter, og hvert distrikt har
ansat socialrådgivere, psyko-
loger, tale hørepædagoger og
administrative medarbejdere.
Distriktets medarbejdergrup-
pe består af 17 personer.
Der lægges stort vægt på hel-
hed i opgaveløsningen. Derfor
er Familieafdelingen organi-
seret i distriktsopdelte teams,
hvor vi arbejder tværfagligt og
tæt sammen med områdets
institutioner og skoler.

Familieafdelingen har desuden
følgende tilbud:

10 til 14-årige.

-
plejegruppe.

Dine arbejdsopgaver som
distriktsleder:

medarbejdere.

udvikling af det tværfaglige
arbejde.

Vi forventer:

socialrådgiver.

børne- og ungeområdet og
kendskab til aktuel lovgiv-
ning på området.

klarhed og overblik som
leder.

Vi kan tilbyde:

nye forebyggende foran-
staltninger og udbygning
af den tidligt forebyggende
indsats.

intern lederuddannelse.
-

gaer samt samarbejdspart-
nere.

stort fokus på at arbejde
tværfagligt.

efter gældende overens-
komst med den faglige
organisation.

Sønderborg Kommune er i
gang med en strukturæn-
dring, som også kan påvirke
distriktslederens arbejdsfunk-
tioner.

Ønsker du at vide mere om
stillingen, er du velkommen
til at kontakte distriktsleder

8872 5295, distriktsleder i
Sønderborg, Christian Benner,
tlf. 8872 5319, eller leder af

Helms, tlf. 2790 5275.

Ansøgningen
Bilagt kopi af eksamensbevis,
anbefalinger m.v. sendes til:

Sønderborg Kommune
Børn og Uddannelse
Sekretariatet
Mads Clausens Vej 13
6430 Nordborg

Ansøgningen skal være i
Nordborg senest den
5. februar 2009.

-
tes at finde sted i uge 8/9.

HØJT TIL LOFTET

Rådhuspassagen 3 | 6600 Vejen | Telefon: 7996 5000
E-mail: post@vejenkom.dk

Læs mere på: www.vejenkom.dk

Anbringelseskonsulent
Børneafdelingen  Rødding

Fuldtidsstilling ledig pr. 1. februar. Stillingen er i bør-
neafdelingens familiegruppe. Gruppen består af 11
myndighedsrådgivere, 4 anbringelses- og 9 familie-
konsulenter samt en afdelingsleder. Afdelingen rum-
mer også psykologområdet og dagpasningen.

Arbejdet i Familiegruppen består i støtte til familie
med børn og unge med særlige behov. Vi prioriterer
forebyggelse, tidlig indsats og helhedstænkning.

Hør mere ved afdelingsleder Lene Willumsen,7996 6334
eller børnechef Hans Erik Nielsen, 7996 6300.

Ansøgningen sendes til Vejen Kommune, Intern Ser-
vice, Rådhuspassagen 3, att. Mette Hollænder eller via
e-mail til mh@vejenkom.dk.

Ansøgningsfrist 5. februar.

Læs mere på www.struer.dk

Socialrådgiver – 37 timer

Vil du være en del af et aktivt team, så er det dig vi har
brug for.

Du har lyst til at arbejde med børn, unge og deres familier.
Du brænder for at gøre en forskel. Du ved, det er vigtig at
lave en grundig undersøgelse og afdækning af familiens
behov. Du vil gerne iværksætte forebyggende foranstalt-
ninger, herunder anbringelser og følge disse.

Tværfagligt samarbejde fi nder du udviklende, ligesom du
gerne vil have en konsulentrolle overfor interne og eksterne
samarbejdspartnere.

Der indhentes børneattest.

Du er velkommen til at kontakte chef Anette Holm
96 84 85 60 eller socialrådgiver Mie Nørby Dahl
96 84 85 82 for yderligere oplysninger.

Ansøgningen sendes til Børne- og Familiecentret,
Bremdal Torv 4, 7600 Struer senest den 9. februar 2009.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

BØRNE- OG FAMILIECENTRET, FAMILIEAFSNITTET



Drømmer du om at arbejde som socialrådgiver/socialformidler i en or-
ganisation som altid er i bevægelse? Ønsker du at arbejde i et område,
med ”høj puls”, hvor befolkningsgrundlaget er mangfoldigt, - så er So-
cialcenter Vest måske noget for dig?

Har du lyst til at arbejde indenfor ungeområdet, med opgaver som myn-

dighedsrådgiver for unge der enten er kriminalitetstruet eller har begået

kriminalitet, har vi det helt rigtige job til dig. Vi kan tilbyde en 37 timers

fast stilling til besættelse snarest muligt.

Vi er i forbindelse med tilførslen af nye opgaver i færd med at udvikle

og forme organisationen og opgaverne i Ungerådgivningen. Du får med

din tiltrædelse mulighed for at deltage i den fortsatte organisations-

tilpasning samt udviklingen af de forskellige indsatser. Vores vigtigste

samarbejspartnere er vores egne medarbejdere i Unge Team Vest samt

familierådgiverne, de sociale klubber, politiet, anklagemyndigheden, sik-

rede institutioner, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder

med fl ere.

Selvom den unge er i fokus, er der i meget høj grad tale om samarbejde

med og støtte til de unges forældre, for at de selv kan hjælpe deres børn.

Vi vil gerne være proaktive i stedet for reaktive i forhold til de unge og

deres kriminalitet, og vil gerne løse opgaverne i samspil med samar-

bejdspartnerne i lokalområdet.

Vi forventer at du :
er uddannet som socialrådgiver eller socialformidler

har erfaring med og lyst til at arbejde med unge og deres familier

har lyst, evne og erfaring med det tværfagligt samarbejde

har evne til at se og udnytte de unges og familiernes ressourcer

har en god kontaktevne med og interesse for børn og unge

har gode administrative evner

er robust og humørfyldt

kan trives i en uforudsigelig og til tider travl hverdag.

Vi tilbyder dig :
En alsidig og udfordrende hverdag.

Et godt arbejdsmiljø med gode og engagerede kolleger, med højt fag-

ligt niveau.

Mulighed for udfoldelse i et dynamisk team

Et afvekslende miljø, med stor grad af kontakt til de unge.

Gratis kaffeordning og egne kontorer.

Moderne arbejdsredskaber og kontorindretning.

Stor egenkompetence og mulighed for at tilrettelægge arbejdet selv-

stændigt.

En arbejdsplads præget af udvikling.

For fastansatte – tilbud om hjemmearbejdsplads

Introduktionsforløb for nyansatte.

Personaleforening ”Vestivitas”, som arrangerer sommer- og julefest,

samt aktiviteter på tværs af alle personalegrupper på Socialcentret,

der i alt består af ca. 220 medarbejdere.

Der er obligatorisk deltagelse i ekstern supervision.

Stillingen vil blive afl ønnet efter overenskomst med DS/HK. Der er for-

handlet et myndighedstillæg til myndighedsrådgiverne ansat i Århus

Kommune, en del af beløbet udbetales fra 1. april 2009 og det fulde

beløb fra 1. januar 2010. For ungerådgiverne er der desuden en aftale

om et fl eksibilitets/arbejdstidstillæg.

Yderligere oplysninger
- herunder orientering om de forskellige opgaver der rummes i ungeråd-

givningen - kan fås ved henvendelse til:

ungerådgiver/ teamkoordinator Heidi Alstrup, tlf. 2920 8972,

ungerådgiver/teamkoordinator Theresa Kepp, tlf. 5157 5613 eller

afdelingsleder / souschef Niels Sandemann, tlf. 8940 5699,

Gudrunsvej 78,

8220 Brabrand.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 3/2 til middag.

Der afholdes ansættelsessamtaler: 6/2.

Ansøgningen skal sendes til:

Socialcenter Vest,

Gudrunsvej 78, 1,

8220 Brabrand,

att. Niels Sandemann.

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.

SOCIALCENTER VEST

UNGERÅDGIVER



Skab fremtidens
rammer for
autisme-området

Psykolog & socialrådgiver e.lign.

Hinnerup Kollegiet er i dynamisk udvikling og søger to medarbej-
dere til en nyoprettet udviklingsenhed. Du skal sammen med et
velfungerende og fagligt stærkt team være med til at skabe ram-
mer og indhold for afdelingen. Udviklingsenhedens primære op-
gaver bliver vejledning og undervisning på Hinnerup Kollegiets ni
selvstændige afdelinger, samt varetagelse af VISO-opgaver.

Vi søger en psykolog, som:
- har interesse og kendskab til autisme-området
- skal udføre psykologisk udredning i forbindelse med VISO-sager
- i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere kan arbejde med

udvikling på Hinnerup Kollegiets ni afdelinger og på sigt udvikle
eksterne ydelser til eks. kommunerne

- sammen med de øvrige medarbejdere i udviklingsenheden stå
for pædagogisk vejledning og supervision

Vi søger en socialrådgiver el.lign., som:
- har interesse og kendskab til autisme-området
- i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere kan arbejde

med udvikling på Hinnerup Kollegies ni afdelinger og på sigt
udvikle eksterne ydelser til eks. kommunerne

- finder det interessant at løse forskellige opgaver for VISO

Hinnerup Kollegiet er et regionalt bo- og arbejdsfællesskab for
voksne mennesker med autisme. Vores ni selvstændige afdelinger
ligger i Hinnerup, Randers og Silkeborg. Tilgangen til brugernes
hverdag er helhedsorienteret med fokus på livskvalitet, og tilbud-
det henvender sig til alle med en diagnose inden for autisme-
spektret.

Din base bliver i Hinnerup, men du vil være i tæt kontakt med
de øvrige afdelinger.

Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte:
Forstander Per Bøgh eller stedfortrædende forstander
Lars Aarup Jensen på tlf. 8691 1055.

Ansøgning og CV sendes til en af ovenstående på:
Hinnerup Kollegiet, Stadion Allé 1, DK-8382 Hinnerup
mrk: udviklingsenhed. Ansøgningsfrit 15. februar 2009.

Du er også velkommen til at sende på mail:
lars.aarup.jensen@ps.rm.dk

Se mere på vores hjemmeside: www.hinnerupkollegiet.rm.dk

Stadion Allé 1 . DK-8382 Hinnerup . Tlf.: 8691 1055

2 socialrådgivere til specialbistand
Har du lyst til at arbejde med handicapområdet, og har du lyst til
at blive en del af et engageret og erfarent team - så er du måske
vores nye kollega.

-
delse snarest muligt samt en socialrådgiver til et barselsvikariat på
37 timer fra 15. marts 2009.

-
pede børn og deres familier med tjenestested Tingvej 17 i Hornslet.

koordinerende i forhold til familierne og de mange samarbejdspart-

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 sammenhængende
børnepolitik.

Ansøgningsfrist: 6. februar 2009 med morgenposten.

8753 5103.

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 bor-
gere 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

Terapeut til MST-team i Herning:
Hedebocentret søger en terapeut snarest muligt i teamet, der arbej-
der med Multisystemisk Terapi (MST).

Der er tale om en stilling med et spændende indhold og vekslende
faglige udfordringer inden for den intensive familie- og nærmiljøori-
enterede terapeutiske behandlingsmetode, der er udviklet til familier
til unge i 12-17-års-alderen med alvorlige adfærdsproblemer.

Læs den fulde tekst på vores hjemmeside, www.hedebocentret.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Bettina Hede-
gård, tlf. 40 28 82 92, eller MST-vejleder Jette Cass, tlf. 30 31 22 51.

6.2.2009.

Ansøgning bilagt relevant dokumentation fremsendes til

Hedebocentret
Kirkegade 7

7430 Ikast
eller e-mail:

hedebocentret@herning.dk

Hedebocentret er Herning Kommunes behandlingsinstitution for
unge og består af 5 afdelinger med såvel døgn- som ambulant
behandling. Nærmere informationer om Hedebocentret med links til
information om MST som koncept og metode findes på www.hede-
bocentret.dk. Du kan også læse mere på http://mst-danmark.dk.

Herning
Kommune

www.hedebocentret.dk



DS:Kontakt



Hvor slukker man for Karen og Claus?


