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Af Birgitte Rørdam

DOM BE SKY TTER JOBANSØGERE

mit NYE job

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

KLAUS PINDSTRUP
PEDERSEN, 42 ÅR

> FRA: Forsorgsassistent, Statsfængslet

 Møgelkær > TIL: Misbrugsbehandler,

RusmiddelCenter, Odense
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INGEN SURE KUNDER I  RØRET



Huller i perlepladen







”Så tag dig dog sammen!”

Skal lære at spotte dem





Skal selv 
   finde løsningen



Nye tider for sygemeldte
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Ser efter steder, vi
kan smide slæberne ind



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!



DEBAT

VI  MÅ LØFTE  OPG AVEN SAMMEN FORLANG EN ORDENTL IG  LØN

VI V IL  SE  DET,  FØR VI  TROR PÅ  DET !



DEBAT

KÆRE KAREN ELLE MANN

Læserbreve

REGLERNE ER  T IL  FOR BØRNENE S SKYLD
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SEKRETARIATET

Har du gode erfaringer med
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REPATRIEREDE UNGE

Integration og traume

REGION SYD

Kvalitet og dokumen-

tation – for hvis skyld?

REGION SYD

Indfør lave sagstal

og tjen penge
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Gildmarhus
Hoptrup Hovedgade 41,
6100 Haderslev
Mobil tlf.: 21 14 16 52.
e-mail : piger@gildmarhus.dk
www.gildmarhus.dk

Socialpædagogisk opholdssted - med intern skole
Rammerne omkring opholdsstedet er en ældre, rummelig villa i
Hoptrup. Villaen er indrettet med værelser til 5 piger. Derudover er
der køkken med udgang til 40 m2 terrasse, 3 badeværelser, 3 store
fælles stuer, fuld kælder med mange muligheder for aktiviteter samt
et godt værksted.

Formål
Gildmarhus´s formål er at etablere og drive et socialpædagogisk
opholdssted, hvor der lægges vægt på, at gøre pigerne selvhjulpne.
Strukturen på institutionen og relationen til personalet skal være
basis for, at pigerne kan udvikle sociale kompetencer, som de kan
profitere af i deres liv fremover. Dette skal opnås gennem socialpæ-
dagogisk og terapeutisk arbejde med pigerne.

Målgruppe
Målgruppen er 5 piger i alderen 12 - 18 år med psykosociale pro-
blematikker, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser samt traumer efter
bl.a. overgreb.

Pigernes adfærd og samvær med andre er kendetegnet ved ringe
sociale kompetencer. Det må forventes, at pigerne ved indskrivning
på Gildmarhus har en række symptomer på deres følelsesmæssige
problemstillinger, som f.eks. grænseløs og sexualiserende adfærd,
borderlinelignende træk, spiseforstyrrelser, selvdestruktiv adfærd og
meget ringe selvværd. Målgruppen kendetegnes ofte ved voldsomt
udadreagerende adfærd.

Der indskrives ikke piger med :
-

gelse,

euforiserende stoffer.

Personale
Der er en personalenormering på 7,5 stillinger.
Der bor fast ikke personale på opholdsstedet, men der er døgnbe-
mandet.
Der er åbent 365 dage om året.
Personalet modtager løbende supervision.

Indhold
Ved at skabe en struktureret dagligdag, gennem tydelige rammer
og rutiner, etableres et miljø for pigerne, hvor en direkte tilgang til
deres problematikker bliver mulig. Strukturen på institutionen og
relationen til personalet skal være basis for, at pigerne kan udvikle
sociale kompetencer, som de kan profitere af i deres liv fremover.

Gildmarhus vægter at skabe en høj grad af tilknytning mellem piger-
ne og personalet for at skabe tryghed til at arbejde med de svære
ting i pigernes liv og samtidig frigive energi og give appetit på det
gode liv, gå i skole, få venner, dyrke fritidsaktiviteter, få job m.m. Det
bliver i samværet med troværdige voksne, at der skabes en udvikling
og en forandring, ligesom det er handlingen, der gør en forskel.

Via daglige rutiner på opholdsstedet, f.eks. faste spisetider, faste
pligter, faste sengetider, fast skolegang osv. skabes et trygt forum
som pigerne kan være og agere i.

Der vil være tilknyttet 2 medarbejdere som primærpersoner til den
enkelte pige.

Der vil være gruppesamtaler for hele huset, hvor alle deltager. Lige-
ledes vil der være individuelle samtaler af terapeutisk karakter.

Intern skole
Der er indgået driftsoverenskomst mellem Haderslev Kommune og
Gildmarhus´s interne skole

Lovgrundlag
Gildmarhus er godkendt efter servicelovens § 142.

Aftaler om besøg
Besøg aftales direkte med opholdsstedet.

Dialektisk adfærdsterapi og
misbrugsbehandling med professor
S. Daughters fra USA  5. og 6. oktober
Kom og oplev helt nye muligheder inden for behandling
af misbrug med en behandlingsform, der giver  klienter og
behandlere flere alternativer til at forebygge tilbagefald og
hjælpe klienter tilbage til et meningsfuld liv.

Workshoppen vil give deltagerne viden om, hvordan dialektisk
adfærdsterapi kan behandle klienter med misbrug af narkotika,
hash og piller. Misbrugsadfærd, fysisk ubehag og vanskelige følelser
resulterer ofte i dropout af behandlingen. Med klinisk erfaring og
forskningsmæssig empiri vil hun vise, hvordan klienter kan komme
ud af misbruget ved hjælp af dialektisk adfærdsterapi. DAT kan
hjælp klienten til at forbedre evnen til at identificere, acceptere og
effektivt håndtere vanskelige emotioner og reducere dysfunktionel
adfærd.

Hun vil demonstrere behandlingsteknikker for at reducere behand-
lingsdropout og tilbagefald i misbruget.  Der vil være dybdegående
træning af behandlingsteknikker, der hjælper klienterne til at
udholde det ubehag, der er forbundet med at reducere misbruget
og håndtere den ”truende” virkelighed, de har lukket øjnene for
gennem misbruget. Her vil hun forklare, hvordan den individuelle
terapi og færdighedstræningen  tilsammen udgør nye muligheder
for klienten for at håndtere fortid og nutid og fremtid.

Hun vil diskutere udfordringer, problemer og løsninger, således DAT
kan inkorporeres i deltagernes eksisterende behandlingsprogram-
mer.

Tid: 5. og 6. oktober 2009 fra 9.00-16.00.

Sted: Det færøske hus, Vesterbrogade 17A, 1620 København V.

Kursuspris: 2000,- plus moms.

Tilmelding: Tilmeldingsfrist er 10. September 2009.
Se www.casper-aaen.com.

Se også uddannelsen i dialektisk adfærdsterapi.



FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde

 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere



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 

Socialrådgivere

Nye veje for utilpassede unge - prøv MTFC!
Multidimensional Treatment Foster Care er et evidensbaseret behandlingsprogram, som retter sig mod 12-17-årige unge og 
deres familier.

Behandlingsmetoden er indført i Danmark af
Servicestyrelsen og kendetegnes ved: 

og være i stand til at holde sig uden for negative påvirkninger

BEMÆRK!!
CESA holder informationsmøde den 16. september kl. 9.30 (fortrinsvis for de der ønsker at blive træningsfamilie/ 
plejefamilie)
MTFC-Hovedstaden holder informationsmøde den 17. september kl. 14.00 (fortrinsvis for kommunale medarbejdere)

Tilmelding til informationsmøde samt kontakt om
yderligere information/visitation rettes til:

mail info@mtfc-hovedstaden.dk 

MTFC-Hovedstaden

FAMILIEPLEJEN
FREDENSBORG



Supervisor misbrugsområdet/
Jylland Midt
Supervision tilbydes inden for misbrugsområdet
til tværfaglige personalegrupper på private og
offentlige institutioner.

Cand.Psych.Aut. Ole P. Ussing
Kontakt: phaffussing@hotmail.com

SUF tilbyder:
Bo-Selv som alternativ til døgnanbringelse
Efterværn, § 52, stk. 3 nr. 7, § 76, § 85
Opgangsfællesskaber
Afgiftning / Akut beredskab
Bosteder for psykisk syge unge
Alternativ afsoning
Mentor-ordning
Udredning

Målgrupper:
Unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder
Unge med kriminel baggrund
Sent udviklede
Misbrugere
Dobbeltdiagnoser
DAMP/ADHD
Aspergers syndrom

SUF har afdelinger over hele landet.
Kontakt os på tlf. 86 19 28 00
eller læs om vore aktiviteter på

www.suf.dk
Foto: Shutterstock

SUF
Den Sociale Udviklingsfond

Slip din
viden løs

Er du socialrådgiver / socialformidler med bagagen 
fuld af kompetencer og erfaring, så kom til KAVALE-
RIET. Vi giver dig mulighed for at slippe din viden løs 
og gøre en forskel hos vores kunder. Som vikar får 
du tilbudt et arbejdsliv, som er rigt på faglige udfor-

og løsningsorienteret, så læs mere om jobbet på 
www.kavaleriet.dk – eller kontakt os på 3930 9603.

KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har 
fokus på dialog, kompetence, handlekraft, engage-
ment og nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi 
dækker hele landet og leverer vikar- og konsulent-
ydelser til både virksomheder og private, der vil gøre 
en forskel – i tide.



ConCura
center for omsorg - udvikling - læring

Med over 100 års erfaring på børne-, unge- og familie-
området, tilbyder vi bl.a.:

-
jekter

undersøgelser

Udførelsen af opgaver er i tæt samarbejde med forvalt-

den enkelte sag.

Læs meget mere om os på www.concura.dk.

ConCura Socialkonsulenter 
Tveje Merløse 10, 4300 Holbæk

Tlf. 59 43 47 00, kontakt@concura.dk

Bliv frivillig på Livslinien
Du får en solid grunduddannelse som telefon- eller 
netrådgiver, 180 engagerede kolleger, regelmæssig 
supervision, efteruddannelse og temaaftener.
Vi forventer, at du:

Har en relevant faglig baggrund.
Er ansvarsfuld og tolerant.
Kan engagere dig helhjertet 4 timer om ugen. 

Send din ansøgning inden mandag den 7. september.

Læs mere på www.livslinien.dk

“Livslinien er en professionel 
rådgivning. Der bliver taget 
godt hånd om os, så vi kan 
tage os af andre.”

CAFA
-  Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn,  

unge og familier

-  Supervison, konsultation, coaching og undervisning  
til fagfolk.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du og din organisation har brug for, 
og tilrettelægger opgaverne sammen med dig.

www.cafa.dk
Tlf. 46 37 32 32  -  E-mail: cafa@cafa.dk



Familiekonsulenter
Faxe Familiecenter søger to nye medarbejdere. Vi lægger
vægt på relevant faglig grunduddannelse, kombineret med
erfaringer og dermed en god ballast til familiearbejdet. Du
skal indgå i en dynamisk medarbejdergruppe og være i
stand til at håndtere mange komplicerede udfordringer.

Kontakt eventuelt leder Pia Frydkjær efter uge 33 på te-
lefon 56 20 34 71 eller på mail: pifr@faxekommune.dk for
yderligere oplysninger.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 19. august 2009 med mor-
genposten. Mærk ansøgningen nr.: 112.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation og CV sendes
til:

Faxe Familiecenter
Tingvej 7
4690 Haslev

Eller på mail: famcent@faxekommune.dk

Læs det fulde stillingsopslag på www.faxekommune.dk.

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

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Socialrådgiver

RÅDGIVNINGSCENTER KØBENHAVN

Modtageenheden Indre søger en socialrådgiver/socialformidler.

Dine hovedopgaver vil være visitation samt udredning og afklaring  af stof-

og alkoholmisbrugere, der ønsker at komme i misbrugsbehandling.

Sammen med husets øvrige socialrådgivere skal du desuden behandle

ansøgninger om enkeltydelser i henhold til aktivloven.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt på hverdage med flexordning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til socialråd-

giver Elin Ørnstedt tlf. 3317 3352 eller teamchef Finn Jensen tlf. 3317 3331.

Ansøgningsfrist: d. 19. august 2009 kl.12.00.

Du kan se stillingsopslaget i sin fulde længde på www.kk.dk/job

Vil du være med til at udvikle misbrugsbehandlingen i
Københavns Kommune?

Socialforvaltningen



Sagsbehandler 
voksenhandicap 

Vil du på 6 måneder, være med til at sikre 
en god service i høj kvalitet til voksne med 
handicap, så er du måske den, vi leder 
efter. Start hurtigst mulig. 

Egedal Kommune, Rådgivningscentret, 
søger en sagsbehandler, der kan være med 
til at sikre dokumentation og opfølgning 
i sagsstammerne på voksenhandicapom-
rådet. Stillingen er ledig til besættelse 
snarest muligt og er tidsbegrænset til 6 
måneder. 

Vi søger en aktiv, udadvendt og initiativrig 
medarbejder med interesse for at arbejde 
med sagsbehandlingen af borgere med 
voksenhandicap, og som kender til den 
kommunale verden. 

Egedal Kommune har specialiseret op-
gaverne omkring voksne med handicap i 
Rådgivningscentret. Der er tæt samarbejde 
mellem Rådgivningscentret og en række 
andre centre i organisationen. 

Vi forventer at du har:
En uddannelse som socialrådgiver, so-
cialformidler eller som kommunom inden 
for det sociale område. 
Grundigt kendskab til lovområdet for
mennesker med nedsat funktionsevne. 
Dokumenteret praktisk erfaring inden
for området voksenhandicap. 
Erfaringer med KMD’s Børn og Voksen-
system.
Erfaringer med principperne om den
koordinerende rådgiver. 

Vi tilbyder 
en arbejdsplads med: 

grad af selvstændig kompetence.
og engagerede kolleger.
værdigrundlag i et uformelt

Supervision i gruppe med ekstern super-
visor. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til gældende 
overenskomst. Der er herudover mulighed 
for en forhandling efter reglerne om ”Ny 
Løn” afhængig af erfaringer og -
tioner. 

Yderligere oplysninger 
Se detaljeret beskrivelse af Egedal Kommune 
samt Rådgivningscentret og handicapområdet 
på www.egedalkommune.dk. 

Du kan ringe eller maile til konstitueret 
leder af handicapområdet Kjeld Ebdrup, på 
telefon 72 59 68 57 eller e-mail
kjeld.ebdrup@egekom.dk, eller faglig 
koordinator Jonna Pedersenop på telefon 
72 59 64 71 eller e-mail
jonna.pedersen@egekom.dk. 

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være modtaget senest 
fredag den 21. august 2009. Ansættel-
sessamtaler forventes afholdt i uge 36. 
Indkaldelse til samtale vil ske ved telefon 
eller mail. 

Ansøgninger sendes til 

Egedal Kommune
Rådgivningscentret
Att. Vivi Rådhustorvet 2
3660 Stenløse 

eller på mail: vivi.bjarne@egekom.dk. 

Egedal Kommune er en omegnskommune 
med ca. 40.000 indbyggere beliggende i 

26 km fra Køben-
havns Rådhusplads. Transporttid med S-tog 
ca. 35 min. fra i Køben-
havn. Arbejdssted på Stenløse Rådhus ca. 
5 min. gang fra Stenløse S-station. 

egedalkommune.dk



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

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Skolesocialrådgiver søges

SOCIALFORVALTNINGEN

Virkningsfuld forebyggelse kræver innovation, engagement og faglig kompe-

tence. Derfor søger vi en dygtig socialrådgiver og/eller socialformidlere til en

stilling som skolesocialrådgiver i ”Projekt Socialrådgivere på Skolerne”.

Dine arbejdsopgaver:

bekymring for en elev.

partnere i forhold til løsning af elevens vanskeligheder.

Ansøgningsfrist fredag den 21. august 2009. For yderligere information
kontakt afdelingsleder Tom Kryger på 3317 4232 eller skolesocialrådgiver Stina

Kristiansen på 2337 6917.

Har du lyst til at være med i udviklingen af den forebyggende indsats
overfor sårbare og udsatte børn og unge?

Socialforvaltningen

Ansøgningen sendes online via

www.halsnaes.dk/ledige

stillinger

eller til

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

Læs mere og se fl ere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Ledig stilling

Natur og Udvikling

Leder af Familieafdelingen
Læs denne før de andre og snyd ikke dig selv for en god
stilling, hvor 25 medarbejdere efterspørger din faglighed og
ledelse.

Kontakt: Familiechef Hanne Dollerup, tlf. 4778 4101.
Ansøgningsfrist: Fredag den 28. august 2009, kl. 12.00.

Psykiatri og Handicap

Afdelingsleder til
afdeling for
bevillingsopgaver

Psykiatri og Handicap søger en afdelingsleder til en nyoprettet
afdeling for bevillingsopgaver på voksenområdet.

Afdelingen skal varetage bevillingsopgaverne i voksenhandicap
og socialpsykiatrien.

Afdelingslederen indgår i Psykiatri og Handicaps ledergruppe

Du får:

”gamle” afdelinger voksenhandicap og socialpsykiatri
-

området og visitation til tilbud
-

gen

udføres på højeste niveau

Du er:

Du har:
-

ende relevant uddannelse

Du kan:

Hvem er vi?
Bevillingsafdelingen er en del af virksomheden Psykiatri og
Handicap og består af ti medarbejdere.

Afdelingen har ud over ansvar for støttekorps A-huset, udflyt-
terboliger, skovhjælperprojekt m.v.

Medarbejderne er klar til at bakke dig op.

Afdelingens omdrejningspunkt er myndighedsopgaver målrettet
voksne med indgribende funktionsnedsættelse som følge af
udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, epilepsi, nedsat
funktionsevne og autisme, ADHD, sindslidelser med flere.

Løn m.v.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overens-
komst og aftale om Ny Løn.

Stillingen er på fuld tid.

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos psykiatri- og
handicapchef Erik Pedersen, tlf. 56 92 78 02 eller på e-mail
ErikPedersen@brk.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Psykiatri og Handi-
cap, Østre Ringvej 1, 3700 Rønne, mærket ”Leder af Bevil-
lingsafdelingen” eller elektronisk til Jeanette.Albaek@brk.dk.
Ansøgningsfrist senest 25. august 2009 med morgenposten.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 27. august 2009.



Husleder
Casa Blanca søger social- 

rådgiver/-formidler
Bo- og erhvervstilbud i Valby udvider med nyt hus.
Vi søger derfor en medarbejder med følgende kompe-
tencer:

af husets opgaver

-
teringer

år

Som husleder får du det daglige ansvar for et bofæl-
lesskab med 14-18 unge. Du vil have ansvaret for den 
daglige arbejdsorganisering, problemløsning og kontakten 
til kommunerne.

Du vil også være ansvarlig for, at den unges formål med 
anbringelsen opnås, samt at udarbejde statusrapporter.

Kørekort og egen bil er en forudsætning for ansættelse.

Arbejdstiden er hverdage inden for 7 til 23 – med hoved-
vægten i tidsrummet 12-18, når de unge kommer hjem. 
Der er enkelte aftenvagter og en vagttelefonturnus.

Ansættelsestidspunkt: 1. oktober 2009.

Ansøgningsfrist: 25. august 2009.

Casa Blanca Bo og Erhverv er en privat virksomhed med 
54 bo- og erhvervstræningspladser for unge over 16 med 
psykosociale vanskeligheder. Vi er en blandet personale-
gruppe på 24 ansatte med forskellig baggrund og uddan-
nelse og med et positivt menneskesyn som fællesnævner. 
Vi arbejder i et engageret miljø, hvor der tages udgangs-
punkt i respekten for den enkelte – åbenhed og tillid – og 
en holdning om, at der skal stilles krav. 

Vi har supervision.

Ansøgning sendes til:
mah@227.dk eller: Casa Blanca, Valby Langgade 227, 
2500 Valby, att. Marianne Hellner (tlf.: 60 23 16 52).

Casa Blanca Projekter søger også medarbejdere.  
Se nærmere på www.los.dk – jobmarked.

AFDELINGSLEDER
PÅ SOSU NYKØBING F.
En nyoprettet stilling som afdelingsleder på SOSU Nykø-
bing F. er ledig pr. 1. oktober 2009 eller efter aftale. 

Vi tilbyder:

øvrige SOSU-skoler i 2010.

Løn efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 7. september 2009 kl. 9.00.

Yderligere oplysninger på skolens hjemmeside  
www.sosunyk.dk.

Boligsocial indsats i landsbyer 
– medarbejder til udviklingsprojekt

Lolland Kommune søger en boligsocial projektmedarbejder til
et udviklingsprojekt under landdistriktsprojektet Mulighedernes
Land.

Du bliver tilknyttet projektet 'Bedre boliger – færre boliger', 
der skal igangsættes i et landsbyområde på nordlolland 
– i Birket, Torrig og Lindet.

Vi forestiller os du har en faglig relevant baggrund, evt. som
socialrådgiver, socialpædagog eller med erfaringer fra bolig-
socialt arbejde.

Læs det fulde stillingsopslag på www.lolland.dk under Job.
Ansøgningsfrist: 28. august 2009.

Du kan læse mere om projektet på
www.lolland.dk/Mulighedernes Land





En familieafdeling i bevægelse

Kontaktpersoner med en engageret, helhedsori-
enteret og reflekterende tilgang søges til unge- og 
familieindsatser i ungeteamet, Familieafdelingen. 

Stillingerne er på 37 timer pr. uge, og ønskes besat hur-
tigst muligt. En af stillingerne er et barselsvikariat.

Den sociale indsats tilrettelægges ud fra et højt fagligt 
niveau, hvor flerfaglighed indgår som et led i tilrettelæg-
gelsen af den sociale indsats. 

Kontaktpersonteamet består af 8 medarbejdere og  
henvender sig til unge i alderen 13 - 23 år og deres 
familier.

Teamets formål er, at udvikle og styrke de unges kom-
petencer, så de bliver i stand til at forvalte eget liv på 
bedste vis. Pårørendeindsatser tilbydes til støtte for 
håndtering af komplekse problemstillinger i hjemmet.  

Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte 
leder af Ungeteamet Marianne Petterson, tlf. 47 35 16 40 
eller faglig koordinator Helle Brandt, tlf. 47 35 16 87 eller 
du kan gå ind på www.frederikssund.dk

Socialrådgiver
Vi søger en socialrådgiver til et dynamisk beskæf-
tigelsestilbud.

Frederiksberg Produktionsakademi søger en socialråd-
giver, der har lyst til at kombinere samtaler og det tra-
ditionelle socialrådgiverarbejde med socialpædagogisk 
arbejde.

Produktionsakademiet er et nyt beskæftigelsestilbud, der  
henvender sig til kontanthjælpsmodtagere med andre 
problemer end ledighed. Vi vægter værdier som engage-
ment, anerkendelse, udvikling og respekt.

Er du fagligt velfunderet, effektiv og udviklingsorienteret,
så glæder vi os til at høre fra dig.

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 21. august 2009



En familieafdeling i bevægelse

Vi søger 3 kontaktpersoner med en engageret, hel-

hedsorienteret og reflekterende tilgang til unge- og

familieindsatser, Ungeteamet.

Stillingerne er på 37 timer pr. uge, og ønskes besat 1.
oktober eller snarest derefter.

Kontaktpersonteamet består af 9 medarbejdere og hen-
vender sig til unge i alderen 13-23 år og deres familier.

Teamets formål er at udvikle og styrke de unges kom-
petencer, så de bliver i stand til at forvalte eget liv på
bedste vis. Pårørendeindsatser tilbydes til støtte for
håndtering af komplekse problemstillinger i hjemmet.

Teamet er på vej til at skulle etablere 6 ungeboliger lokalt
i kommunen, og det forventes at kontaktpersonerne skal
bidrage til at støtte op omkring forskellige tiltag, der kan
støtte de unge i forvaltning af eget liv i egen bolig.

Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte
leder af Ungeteamet Marianne Petterson, tlf. 47 35 16 40
eller faglig koordinator Helle Brandt, tlf. 47 35 16 87 eller
du kan gå ind på www.frederikssund.dk

... er lige den vi venter på! Vi søger en rådgiver til børnesager

Vi har cirka 33 familier med børn og unge, som meget gerne vil have dig som
deres rådgiver snarest muligt, da deres faste rådgiver har fået andet arbejde.
Stillingen er på fuld tid i en af vores to psykosociale grupper i Børne- og
familieafdelingen.

Du skal varetage sagsbehandlende funktioner i familier med børn og unge
med særlige behov - herunder udarbejde §50 undersøgelser og handleplaner
- og på den baggrund iværksætte fornødne foranstaltninger af forebyggende
eller anbringende karakter og sikre at der følges op på indsatsen.

Mere information: Læs hele stillingsopslaget på www.rk.dk under job. Du er
også velkommen til at ringe til afdelingschef Joan Nielsen på telefon 36 37 74
12 eller til socialformidler Tine Eefsen på 36 37 75 63.

Ansøgningsfrist: 24. august 2009.  Send ansøgningen til: Rødovre Kommune,
Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller via e-mail til rk@rk.dk. Mærk ansøg-
ningen: Personaleafdelingen 09.02205. Der er samtaler den 27. august 2009.

Læs hele opslaget på rk.dk

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, reli-
gion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels-
ordning med gratis motionsfaciliteter samt en sundhedsordning med fysioterapi, helbredstjek
og massage.

DIN ansøgning ...

En familieafdeling i bevægelse

Frederikssund Kommune søger dygtige og engagerede social-
rådgivere/socialformidlere til Familieafdelingens Handicapteam.

Handicapteamet er blevet opnormeret og vi søger derfor nye kollegaer.

Stillingerne er fuldtidsstillinger og er til besættelse snarest muligt.

Vi har opbygget en spændende handicapenhed, hvor både social-
rådgivere og foranstaltningsmedarbejdere indgår i samme team, så
vi sikrer en koordineret og sammenhængende indsats til familier og
børn.

Arbejdsområdet
Arbejdet i Handicapteamet omfatter rådgivning og vejledning til for-
ældre med børn med handicap eller indgribende/langvarige lidelser
om muligheder for støtte. Behandling af ansøgninger om merudgif-
ter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, specialbørnehave,
hjemmetræning, klub og aflastning. Koordinering. Støtte til familien
efter reglerne om børn med særlige behov, såfremt dette også er en
problemstilling til sagerne.
Arbejdsopgaverne vil ligeledes være udarbejdelse af §50 undersø-
gelser og handleplaner, iværksættelse af støttende foranstaltninger
og anbringelser.

Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte leder af Handi-
capteamet Lisbeth Højsgaard, tlf. 4735 1637 eller Grethe Kabel, tlf.
4735 1694 eller du kan gå ind på Frederikssund Kommunes hjem-
meside www.frederikssund.dk



En familieafdeling i bevægelse

Frederikssund Kommune søger en dygtig og en-

gageret socialrådgiver/socialformidler til Familie-

afdelingens Ungeteam

Stillingen er en fuldtidsstilling, og er til besættelse sna-
rest muligt.

Vi har opbygget en spændende ungeorganisation, hvor 
både socialrådgivere og foranstaltningsmedarbejdere 
indgår i samme team, så vi sikrer en hurtig og sammen-
hængende indsats når en ung eller dennes familie har 
behov for støtte efter servicelovens bestemmelser. 

I Ungeteamet kommer du til at beskæftige dig med unge 
mellem 13 og 22 år, og du vil have en bred kontakt- og 
samarbejdsflade med både lokale og regionale tilbud og 
samarbejdspartnere. Du indgår i det tværfaglige di-
striktssamarbejde, der skal sikre den tidlige indsats.

Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte 
leder af Ungeteamet Marianne Petterson, tlf. 47 35 16 40 
eller Vibeke Dal 47 35 16 44 eller du kan gå ind på
www.frederikssund.dk

Vi arbejder i tværfaglige teams, hvor rådgivere, kursusledere og virk-

somhedskonsulenter i fællesskab varetager indsatsen over for le-

dige. Vores udgangspunkt er ikke forsikringsforhold, matchkategori-

sering og aktivitetstype, men hensynet til en sammenhængende 

indsats for borgeren og en varieret og sammenhængende arbejdssi-

tuation for medarbejderne.

Vi vil prioritere ansøgere, der har mod på nytænkning og tværfagligt 

teamarbejde.

Læs hele opslaget på www.jobcenter.greve.dk 

Ansøgningsfrist: 25/8-09

Rådgiver/arbejdsmarkedskonsulent til nyskabende  
beskæftigelsesindsats

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, 

kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling 

sættes i højsædet.

Spændende og anderledes   
stillinger i Jobcenter Greve

Socialrådgiver/socialformidler
Vordingborg Kommunes Børn og Unge, Team handicap søger ny kollega til en 
37 timers stilling til ansættelse pr. 1.9.2009 eller snarest derefter.

Primære arbejdsopgaver i Team handicap består af:

-
menhængende og helhedsorienteret indsats

-
bejdspartnere

Vi ønsker:

situationer

Vi tilbyder:

Aflønning: Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og princip-
perne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos afd.leder Palle Bukhave på tlf. 
55 36 20 70 eller koordinator Arne Tastesen på tlf. 55 36 20 71 og i øvrigt på 
www.vordingborg.dk.

Ansøgning med kopier af eksamensbeviser, anbefalinger og referencer til: 
Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg, att. Marianne 
Mikkelsen eller på mail til mami@vordingborg.dk. Ansøgningsfrist: 26. august 
2009, kl. 12.00. Samtaler forventes holdt i uge 35.

VORDINGBORG
KOMMUNE



En af vore gode kollegaer har valgt at søge nye udfordringer 

– derfor har vi en ledig stilling til opfølgningsindsatsen på 

kategori 2 og 3 sygedagpengesager fra 0-39 uger. 

Vil du have et spændende og udfordrende job blandt gode 

kolleger i et engageret og udviklingsorienteret miljø?  

Rigtig mange udfordringer og aktuelle lovændringer betyder, 

at vi er i har ændret vores organisering af sygedagpengeind-

satsen. Vi håber, du har lyst til sammen med os, at afprøve 

nye muligheder og være nyskabende  omkring indsatsen for 

de sygemeldte. 

Vi har fordelt opfølgningsindsatsen i 3 grupper:

Gruppe 1:

Tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Hovedopgaver: Oprettelse af alle sager modtaget fra 

ydelsescentret.  Kategorisering (i samarbejde med gruppe 

2). Anvendelse af delvis raskmelding samt den bredere 

vurdering. 

Opfølgning af kategori 1 sager fra 0-16 uger.

Gruppe 2: 

Afklaring af arbejdsevnen og hurtig tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet

Hovedopgaver: Kategorisering (i samarbejde med gruppe 1).  

Afklaring af arbejdsevnen - udarbejdelse af ressourceprofil. 

Opfølgning af kategori 2 og 3 sager fra 0 til 39 uger.

Gruppe 3:

Afslutning af sygedagpengesag

Hovedopgaver: Færdiggørelse/evt. opdatering af res-

sourceprofilen

Vurdering efter § 27 forlængelse udover 52 uger.

Opfølgning af alle sager med en varighed på over 39 uger. 

Udover 3 sygedagpengegrupper har vi også en tværfaglig

gruppe, der tager sig af revalideringssager og fastholdel-

sessager. 

Vi lægger vægt på:

anden relevant uddannelse

Vi tilbyder:

niveau

kommunallægen

minutters gang fra S-toget. 

Løn og ansættelsesvilkår

Som socialrådgiver og socialformidler er du ved ansættel-

sen garanteret en grundlønsindplacering på trin 37.  

Ved minimum 10 års erfaring som udannet inden for faget, 

er du garanteret grundlønstrin 41½. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Vil du høre mere om stillin-

gerne, er du meget velkommen til at kontakte, socialråd- 

Kirsten Edske tlf. 4735 1534.

Din ansøgning med relevante bilag skal sendes til 

eller job@jobcenter.frederikssund.dk og skal være os i hænde 

senest 24. august 2009.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført 26. og 27. august 

2009.

Socialrådgiver/socialformidler til sygepenge 



Misbrugskonsulent
socialrådgiver/socialpædagog søges til 
unge med brug/misbrug af rusmidler
Vordingborg Kommunes Misbrugscenter søger misbrugskon-
sulent, der skal varetage rådgivning, behandling og forebyg-

-
brugscentret er normeret til 2 konsulenter, der skal varetage 
den samlede opgave på forebyggelsesområdet med fokus på 
rusmiddelområdet.

Overordnet søger vi en misbrugskonsulent, der kan være med 
til at udvikle forebyggelsesindsatsen over for målgruppen. 
Der vil være tale om et komplekst arbejdsfelt med mange 
aktører og samarbejdspartnere: de unge, deres forældre, 
politi, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, SSP,  samt 

-
markedsafdelingen i kommunen.

Forebyggelsesindsatsen udføres med udgangspunkt i Mis-
brugscentret og i samspil med centrets øvrige medarbejdere 
– men fra egne lokaler, adskilt fra behandlingen af voksne 
stofmisbrugere.

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på:
-

pædagog eller lærer.
-

blemstillinger – herunder misbrug.
-

tende dialog med de unge.
-

virkninger.

samt i et forpligtende team.
-

niveau.

Vi kan tilbyde:

-
nelse.

organisation i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat snarest. 

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt – der må påregnes i mindre 
omfang at arbejde uden for almindelig arbejdstid.

Lønnen vil blive fastlagt efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til 
centerleder Kaj Bengtsen på telefon 55 36 40 00.

Skriftlig ansøgning med bilag skal være fremme senest 
25.8.2009 kl. 12 til: 

Vordingborg Kommunes Misbrugscenter
Valdemarstorvet 1, 2. sal
4760 Vordingborg

VORDINGBORG
KOMMUNE

I Socialcentrets Rådgiverteam betjener vi borgere med komplekse 

sociale problemstillinger. 

Vi yder råd og vejledning, visiterer til og følger op på: 

specialiserede botilbud, aktivitets- og samværstilbud, merudgifter, 

krisecentre og herberg. Desuden indstiller vi til førtidspension.  

Vi tilbyder blandt andet et højt fagligt niveau med selvstændig kom-

petence og supervision på sagsniveau.

Besøg www.greve.dk og læs hele stillingsannoncen under ledige 

job. Der er ansøgningsfrist den 20. august 2009.

Borgerne og vi har brug for din faglige ekspertise

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, 

kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling 

sættes i højsædet.

Rådgiver - barselsvikar



Alkoholbehandler
socialrådgiver/socialpædagog
Vordingborg Kommunes Misbrugscenter har to afdelinger 
i Vordingborg Kommune for at betjene borgere, som har et 

-
behandler snarest.

Med organisatorisk tilhørsforhold til Alkoholafdelingen og 
de øvrige alkoholbehandlere i Vordingborg vil ansøgeren 

der har alkoholproblemer på Møn og Præstø – herunder 
bl.a. udvikle samarbejdet med den private organisation 
Den Grønne Ring i Stege.

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på:

med særlig fokus på børn i familier med alkoholproble-
mer – herunder pårørende.

-
nelse – evt. den kognitive metode.

gode samarbejdsevner.

på brugerniveau.

alkoholområdet i kommunen.

bil til rådighed.

Vi kan tilbyde:

arbejde.
-

nelse.

faglige organisation i henhold til gældende overens-
komst.

Der må påregnes – i mindre omfang – at arbejde uden for 
almindelig arbejdstid.

Ansættelsessamtaler vil foregå 27.-28. aug. 2009.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henven-
delse på tlf. 55 36 40 00 til centerleder Kaj Bengtsen eller 

Skriftlig ansøgning med bilag skal være fremme senest 
25.8.2009 kl. 12 til:

Vordingborg Kommunes Misbrugscenter
Valdemarstorvet 1, 2. sal
4760 Vordingborg

VORDINGBORG
KOMMUNE

Vi arbejder i tværfaglige teams, hvor rådgivere, kursusledere og virk-

somhedskonsulenter i fællesskab varetager indsatsen over for le-

dige. Vi er med helt fremme i udviklingen af beskæftigelsesindsatsen 

og har gode resultater.

Jobcenter Greve har brug for en rådgiver til Team Forstærket ind-

sats. Vi vil prioritere ansøgere, der har mod på nytænkning og må-

ske har lyst til at arbejde med både rådgivning og aktivering af le-

dige og sygemeldte borgere.

Ansøgningsfrist: 24/8. 

Læs hele opslaget på www.jobcenter.greve.dk

Medarbejder til nyskabende beskæftigelsesindsats

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, 

kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling 

sættes i højsædet.

Har du mod på nytænkning?

søger 1 socialrådgiver/socialformidler 
samt 1 socialrådgivervikar til
Team Sygedagpenge i Jobcenter Lejre

Et team på 12 med stor socialfaglig kompetence søger 
ny kollega 37 timer ugentlig fra 1. oktober 2009 eller før. 
Endvidere en vikar i 6 måneder fra 1. oktober 2009 som 
følge af igangsættelse af forsøgsprojekt. God introduktion 
og evt. oplæring tilbydes.

Læs om stillingerne på www.lejre.dk. 

Ring også og tal med jobcenterchef Lone Lykke Marker 
på 46 46 46 40 eller leder af virksomhedsservice Jørgen 
Terkelsen 46 46 46 50.

Ansøgningen med oplysning om uddannelse og tidligere 

att. Lone Lykke Marker, loly@lejre.dk i hænde senest d. 
24. august 2009 mærket ”Ansøgning Team Sygedag-
penge”.

Lejre



Vi ser frem til at møde dig!

ALBERTSLUND er god plads til børnene, kultur i alle afskygninger og en tårnhøj miljøprofil.

Albertslund Kommune søger en leder til
Familieafsnittet, der kan være med til at
skabe kvalitet i arbejdet med børn og unge
og deres familier. Du skal bl.a. være med til,
at udvikle og implementere målrettede til-
bud til de forskellige målgrupper. Samtidig
skal du også være en god personaleleder
som kan skabe tilhørsforhold og trivsel for
de 20 medarbejderne i Familieafsnittet.

Familieafsnittet er en del af Børne- og
Familieafdelingen, som også består af PPR,
Sundhedsplejen, Støttepædagogkorpset og
Familiehuset. Familieafsnittet arbejder med
børn med særlige behov og deres familier,
herunder handicappede børn. Som leder
af Familieafsnittet indgår du i afdelingens
ledergruppe og kan se frem til et konstruk-
tivt og udviklingsorienteret samarbejde i
dette ledelsesteam.

Vi forventer, at du

gerne med relevant efteruddannelse

lederuddannelse

kan binde faglighed og økonomi sammen

nedefra.

 Vi kan tilbyde

dygtige medarbejdere

børne- og ungeområdet

interne lederuddannelse

Hvis du vil vide mere
er du velkommen til at kontakte Børne-
og familiechef Jens Thrane på telefon 43 68
61 50 eller på 23 30 96 16. Du kan ligeledes
søge oplysninger på www.albertslund.dk,
hvor du kan finde en job- og personprofil
på stillingen og materiale om børneområdet
i Albertslund Kommune.

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst princip-
perne for Ny Løn. Det er kommunens
ansættelses politik at fremme ligelig køns-
fordeling og etnisk ligestilling.

Ansøgningsfristen
er den 24. august, kl. 12.00.

1. ansættelsessamtale vil finde sted den
25. august, hvorfor de ansøgere, der ønskes
til denne samtale, vil blive kontaktet den 24.
august om eftermiddagen.
2. ansættelsessamtale vil finde sted den
26. august.

Ansøgning
Send din ansøgning med CV elektronisk til
administrativ medarbejder Lone Andersen,
lone.andersen@albertslund.dk eller til:

Albertslund Kommune
Børne- og familieafdelingen
Nordmarks Alle 1, 2620 Albertslund
att: Lone Andersen



Vi søger pr. 1. september 2009 eller 

socialformidlere eller kommunale sags-
behandlere.

2 af stillingerne er i Team Handicap, 
hvor den ene stilling er en fast stilling 
på 37 timer ugentlig og den anden 
stilling er et barselsvikariat på 32 timer 
ugentlig. Vikariatet er begivenhedsbe-
grænset, dog forventes det at vare til 
31. maj 2010.

Stillingen i Team Social Behandling er 
en fast stilling på 37 timer.

Lejre Kommune er i gang med en om-
strukturering, hvor Team Handicap og 
Team Social Behandling vil blive lagt 
sammen.

Dine fremtidige opgaver i Team 
Handicap:
Du skal have lyst til – og helst erfaring 
med – at arbejde med voksne psykisk 
syge, udviklingshæmmede og fysisk 
handicappede, primært i aldersgrup-
pen 18-65 år. 

Team Handicap varetager myndig-
hedsopgaver i forhold til målgruppen. 
Det betyder blandt andet, at vi træffer 
afgørelser på følgende områder:

voksne
-

ordninger (BPA) samt støtteperson-
ordninger   

Dine fremtidige opgaver i Team 
Social Behandling: 

-
bejde med Jobcentret løser Team So-
cial Behandling centrale opgaver med 
henblik på at iværksætte relevante 
tilbud til borgere med andre problemer 
end ledighed. Målgruppen er bl.a. mis-
brugere, psykisk syge og flygtninge.

sociale tilbud. Det kan være indstil-
ling til dag- eller

alkoholbehandling
-

gelse af flygtninge 

Vi ønsker en kollega, der:

at ”skæve mennesker kræver skæve 
løsninger”

lovgivning – og kan navigere i den

hverdag

– hvor latter og humor prioriteres

Hos os får du:

grad af ansvar og selvstændig kom-
petence

-
ling og bruger tid på faglig sparring 

hjælper hinanden

og te samt orienteringsmøder med 
borgmesteren

Ansættelse sker i henhold til gældende 
overenskomst og efter principperne i 
Ny Løn.

Afdelingen for Team Handicap og 
Team Social Behandling ligger i Hval-
sø,  2 stationer fra Roskilde – inden for 
HT-området.

Nærmere oplysninger:
Ved henvendelse til social driftschef 
Linda Brask på tlf. 4646 4680, social-
formidler Liz Hallerup tlf. 4646 4598 
eller socialrådgiver Stine Bregning 
Karlsen, tlf. 4646 4677.

Se også Lejre Kommunes hjemmeside 
www.lejre.dk.

Ansøgningsfrist:
Vi ser frem til at modtage din an-

socialformidler-vikar” senest den 21. 
august 2009, gerne på mail til:  
linb@lejre.dk eller sendes til Lejre 
Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 
Hvalsø.

Der afholdes ansættelsessamtaler i 
uge 35.

Har du nogensinde overvejet at skifte til et område, hvor helhedssyn og social 
faglighed er i højsædet?

Så kom til Team Handicap eller Team Social Behandling i Lejre Kommune ....

Ønsker du den store gevinst  
- udbetalt i arbejdsglæde????



Familierådgivere  
til børne- og familieområdet
Børne- og familieafdelingen søger familierådgivere, 1 til en 
fast stilling og 1 til barselsvikariat, begge på fuld tid. 
Stillingerne er ledige til besættelse d. 1. oktober 2009 eller 
efter aftale.

Se det fulde opslag på Hvidovre Kommunes hjemmeside på 
www.hvidovre.dk, hvor du også kan finde oplysninger om 
kommunens børnepolitik. 

Har du fået lyst til at høre nærmere om stillingerne, kan du 
kontakte konsulent Peter Brix Adsersen på tlf. 3639 3969 eller 
familierådgiver Charlotte Ibsen på tlf. 3639 3944.

Stillingerne aflønnes efter gældende overenskomst med ud-
gangspunkt i Ny Løn og i forhold til kvalifikationer og funk-
tion. Ansøgning bedes mærket 78271, og sendes til: 

Hvidovre Kommune 
Social- og Sundhedsforvaltningen
Økonomi- og Administrationsafdelingen 
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre Kommune
eller elektronisk til social@hvidovre.dk   

Ansøgningen skal være kommunen i hænde  
senest fredag d. 21. august 2009 kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler afholdes  
onsdag d. 26. august.

KOMMUNEKOMMUNE

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

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

Socialrådgiver/socialformidler
Rådgivning og vejledning om sociale problemstillinger,  
tværfagligt samarbejde og faglig udvikling. Er du vores nye  
nysgerrige, servicemindede kollega med mod på nye udfor- 
dringer i Socialafdelingens kontanthjælpsteam? Vi tilbyder  
introduktionsprogram og oplæring. Ansøgningsfrist: 25. august.
Læs jobannoncen på herlev.dk eller ring på 4452 8680.

Voksenhandicaprådgiver
Har du lyst til at arbejde med voksne borgere med fysiske eller 
psykiske handicap, og har du lyst til at præge teamsamarbej-
det med andre rådgivere i en helt særlig specialafdeling – så 
har vi måske dit nye job. Ansøgningsfrist: 27. august.
Læs jobannoncen på herlev.dk eller ring på 4452 6133. 

www.hillerod.dk

FAMILIER OG SUNDHED SØGER
En handicaprådgiver/sagsbehandler  (30 t./uge)

En Familierådgiver/sagsbehandler (37 t./uge)

En Barselsvikar for familierådgiver/sagsbehandler (37 t./uge)

Er du frisk på at blive en del af en dynamisk organisation, 

hvor vi alle holder af arbejdet med de udsatte børn med 

vægten lagt på den tidlige indsats. Så har du muligheden her. 

I Hillerød Kommune har vi opbygget en spændende tvær-

faglig organisation under titlen ”Fælles Børn – Fælles Ansvar”. 

Det er en gensidigt forpligtende samarbejdsform mellem 

det almene og det særlige børneområde. Vi arbejder efter 

servicelovens bestemmelser og er i et miljø med en mang-

foldighed af foranstaltningsmuligheder og med en fri tone. 

Som andre steder, er vi præget af den økonomiske virkelighed 

med de minusser og plusser det giver. Den faglige fane 

holder vi højt qua en kreativ tilgang og god politisk opbakning.  

Stillingerne i Familieteamet
Familieteamet består af 8 rådgivere, der fungerer som et 

indarbejdet team. Teamet tager sig af myndighedsopgaver, 

samt diverse projekter knyttet til familiearbejdet. 

Stillingen i handicapteamet
Stillingen indebærer, at du primært arbejder med LSS § 41, 

42 og 52. 

I sagsbehandlingen vil indsatsen være koncentreret om det 

tværfaglige samarbejde i forhold til det handicappede barn og 

dets familie. Handicapteamet er organiseret i sektionen Sund-

hedsfremme og Trivsel sammen med Sundhedsplejen. Det er 

en nyorganisering vi forventer os meget af. Teamet består af 

8 handicaprådgivere, hvor en er faglig koordinator.

Du bliver en del af den store personalegruppe, der også består 

af fem ungerådgivere samt 70 andre gode kolleger, sundheds-

plejersker, psykologer, talehørelærere og specialpædagoger.  

Du kommer til at sidde på vores nye spændende rådhus på 

Trollesminde.  

Vi forventer af dig, at du er uddannet socialrådgiver eller social- 

formidler og har forståelse for den skriftlige del af sagsarbejdet. 

Ansøgere med anden uddannelsesbaggrund vil ikke blive ind- 

kaldt til samtale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn efter overenskomst. Særlige kvalifikationer honoreres.

Du er meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende 

samtale med Steen Bager, sektionsleder på tlf. 72 32 55 40 

(Familierådgiverstillingerne) og Ingrid Kaldan, tlf. 72 32 55 30 

(Handicaprådgiverstillingen). Vi regner med at holde ansæt-

telsessamtaler den 27. august 2009.

Ansøgningen med relevante data, sendes til Hillerød Kommune, 

Familier og Sundhed, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. 

Senest 25. august 2009. 



Da en af vore socialrådgivere har søgt nye udfordringer, 
er en stilling på 37 timer pr. uge ledig på Rehabilite-
rings- og Forskningscentret for Torturofre.

Vi søger en erfaren medarbejder, der kan indgå i det 
praktiske, socialfaglige rehabiliteringsarbejde samt 
være med til at udvikle RCT's rehabiliteringsmetoder 
og bidrage med socialfaglig viden i det tværfaglige 
arbejde. Kendskab til transkulturelt integrationsarbejde 
er ønskeligt. 

Der er tale om en midlertidig stilling frem til 31. decem-
ber 2011. Der er mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaver:
-

turoverlevere

rehabiliteringstilbud
-

somhed

Vi forventer:

god til at skabe tillid

Vi tilbyder
Vi tilbyder et afvekslende job i en dynamisk organisa-
tion. Et spændende miljø, hvor du vil blive en del af 
et tværfagligt team af engagerede medarbejdere. Et 
arbejde, hvor torturoverleveren altid er i centrum. Gode 
muligheder for personlig og faglig udvikling.

Ansættelse sker med udgangspunkt i aftale mellem 
RCT og Dansk Socialrådgiverforening (statens takster). 
RCT har flekstid.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan læses på www.
rct.dk.

Ansøgningen skal være RCT i hænde senest den 25. 
august 2009 kl. 12.00. Eventuelle spørgsmål om stil-
lingen kan rettes til socialrådgiver Kate Hansen på tlf. 
33 76 06 00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fra den 26. 
august og til den 28. august.

Kan du se dig selv i arbejdet med personer fra andre 
kulturer i et udfordrende og engageret tværfagligt miljø, 
så glæder vi os til at høre fra dig snarest. Send din 
ansøgning til:

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre 
(RCT)
Att. HR-konsulent Ann Holm Trampedach
Borgergade 13, Postboks 2107
1014 København K

eller via e-mail: aht@rct.dk

Vil du anvende din socialfaglige baggrund  
i arbejdet mod tortur?

RCT søger socialrådgiver til arbejdet med  
traumatiserede flygtninge

RCT er en selvejende humanitær, politisk uafhængig institution. RCT rehabiliterer torturoverlevere, der har opnået 
asyl i Danmark, og har udviklingssamarbejde med organisationer i et antal udviklingslande. Endvidere er forskning 
i årsager til – og følger af tortur, udvikling af behandlingsmetoder og forebyggelse af tortur vigtige indsatsområder. 
Du kan læse mere om vor institution og vort arbejde på www.rct.dk.



www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Socialrådgiver/-formidler til familiesektion

Socialrådgiver/socialfaglig medarbejder
til kompetencecentret

Socialrådgiver til kompetencecentret



Henriette har søgt nye udfordringer
i en anden afdeling – vi søger derfor
en socialrådgiver på fuld tid fra den
1. oktober 2009.

Lidt om os
Vi er et meget velfungerende team på
12 kolleger i alderen 28–62 år.
Vi er meget forskellige og vi ser hinan-
dens forskelligheder som en styrke, hvor-
for vi er sikre på, at du også vil passe ind.
Vi hjælper og støtter hinanden i hverda-
gen og har derfor et godt samarbejde og
overskud til at lære en ny kollega op –
også hvis du er nyuddannet.
Vi har god støtte fra 3 dygtige fagkon-
sulenter og opnår i samarbejde et højt
fagligt niveau.
Vi kan også love dig eget kontor og

Arbejdsopgaver
Opgaverne er meget varierede og du
skal samarbejde med mange forskellige
instanser.
Vi varetager som team sagsbehandlingen
på kontanthjælpsområdet og vi har et tæt
og godt samarbejde med Jobcentret.
Vi har 5 kolleger i et stærkt administrativt
team, der supplerer og understøtter sags-
behandlingen.
Vi er 7 socialrådgivere, der endvidere
har til opgave at yde råd og vejledning til
kommunens borgere og en første social-
faglig indsats efter behov.

Som nyuddannet er det et godt sted at
starte – både fordi der er mange forskellige
socialfaglige opgaver, men også fordi vi kan
tilbyde en fast kontaktperson samt grundig
introduktion og oplæring i de forskellige
fagsystemer.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Fås hos socialrådgiver Tove Finsen,
tlf. 3998 6231, tof@gentofte.dk eller
socialrådgiver Marianne Søndergaard,
tlf. 3998 6235, mars@gentofte.dk,
Modtagelsen & Sociale Ydelser.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 26. august 2009.

Ansøgningen sendes til:
Gentofte Kommune
Job & Ydelser
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Økonomi & Kvalitet
Pia Sonne Dreisig

Eller send en e-mail til:
jobcenter@gentofte.dk

Modtagelsen &
Sociale Ydelser
- tager sig af borger- og telefonhenv-

endelser og sagsbehandler syge- og

barselsdagpenge, kontanthjælp,

førtidspension og enkeltydelser, giver

råd og vejledning og yder en første

social indsats.

Det er afdelingens mål, at den enkelte

borger er i centrum via aktiv inddra-

gelse, at teknologi bruges til at effekti-

vere og dokumentere indsatsen, samt

at medarbejderne er imødekommende,

engagerede og etisk bevidste.

Modtagelsen & Sociale Ydelser er

organiseret i 4 teams.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke
dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og
hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I
Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti
for, at borgerne får den bedst mulige service. Læs mere på www.gentofte.dk



Ansøgningsfrist d. 3. september 2009 kl. 12.

Læs mere på: www.psykiatrifonden.dk

søger frivillige telefonrådgivere

PsykiatriFondens Telefonrådgivning

Ringsted Kommune er i gang med at sammenlægge de to en-
heder ”Sociale Opgaver” og ”Visitationen”. Derfor søger vi en 
leder til den nye samlede enhed, der endnu ikke er navngivet.

Se stillingsopslag på www.ringsted.dk

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

Anbringelseskonsulent til Familieafdelingen
Vi søger en anbringelseskonsulent til vores Familieafde-
ling. Stillingen er nyoprettet for at styrke vores arbejde 
med anbragte børn. Sammen med vores familiepleje-
konsulent får du til opgave at bistå sagsbehandlerne 
i anbringelsessager med at have overblik over mulige 
anbringelsessteder, matchning af barn og anbringelses-
sted, opfølgning i de eksisterende anbringelsessager og 
forhandling med anbringelsesstederne.

Du vil blive ansat i en værdibaseret organisation. Har du 
mod på udfordringer, tør du indgå i et tæt samarbejde 
med andre, kan du kombinere hjerne og hjerte med fag-
lighed og økonomi, har vi i Familieafdelingen måske dit 
næste job. 

Vi har brug for dig den 1. oktober 2009. Stillingen er på 37 
timer ugentlig. 

Rådgivergruppen består af 1 teamleder, 15 socialrådgivere 
og 3 administrative medarbejdere.

Familiehuset Pusterummet, Kollegiet Vejlby samt Udby 
Behandlingshjem.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til børn- 
og familiechef Jørn Nielsen, 8888 5310 eller 2140 2015, 
e-mail: jorn.nielsen@middelfart.dk. På Middelfart Kommu-
nes hjemmeside kan du finde en nærmere beskrivelse af 
jobbet: www.middelfart.dk.

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Børn- og Fami-
lieafdelingen i hænde den 27. august 2009. Ansøgnin-
gen sendes til Middelfart Kommune, Familieafdelingen, 
Anlægsvej 4, 5592 Ejby eller til liselotte.skov@middelfart.
dk. Ansættelsessamtalerne vil finde sted den 28. august 
2009.



Thomas Haldbo Hansen
Cand. mag.

Servicestyrelsens Børn & ungeenhed søger barselsvikar til SISO
– videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod
børn. Arbejdsopgaverne er bl.a. telefonrådgivning, formidlings- og
konsulentopgaver inden for temaet seksuelle overgreb mod børn
og unge. Se www.siso-boern.dk

Vi kan tilbyde dig et godt kollegialt miljø og spændende
opgaver, hvor der er god mulighed for at præge opgave-
løsningen. Vi arbejder landsdækkende med tæt kontakt
til praksis- og forskningsnetværk. Der vil være mulighed
for arbejdssted i Odense, Århus eller København.

Læs mere om stillingen på
www.servicestyrelsen.dk

Ansøgningsfrist
er mandag den 24. august 2009 kl.12.

Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre
sociale forhold for socialt udsatte børn,
unge og voksne, mennesker med handicap
samt ældre. Servicestyrelsen er en del af
Indenrigs- og Socialministeriet.

Socialrådgivere
Specialrådgivningen, Esbjerg
Kommune

Vi søger 1 socialrådgiver på 30 timer fra
1/10-09 til en fast stilling
(stilling nr. 13.026) samt 1 socialrådgiver
på 30-37 timer fra 1/10-09 i et barsels-
vikariat (stilling nr. 13.027). Vi arbejder
med børn og unge med vidtgående
handicap eller sygdomme af indgribende
kronisk eller langvarig
karakter.

Flere oplysninger: Sektionsleder Inge
Dirks 7616 3501 (fra 17/8) eller
kontorchef Bente Skov Hvid 7616 0818.

Ansøgningsfrist: 24.08.09 kl. 8.00

Mærk stillingen:
Stilling nr. 13.026+13.027
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Socialrådgiveren 13.08.09



Sagsbehandlere til Familieafdelingen
Vi søger 2 nye børne- og ungesagsbehandlere til det fore-
byggende arbejde og anbringelser af børn og unge med
særlige behov.

Du vil blive ansat i en værdibaseret organisation, hvor
vi er helt på det rene med, at den gode sagsbehandling
hænger sammen med et fornuftigt sagstal. Har du mod på
udfordringer, tør du indgå i et tæt samarbejde med andre,
kan du kombinere hjerne og hjerte med faglighed og øko-
nomi, har vi i Familieafdelingen måske dit næste job.

Vi har brug for dig den 1. september 2009. Stillingerne er
på 37 timer ugentlig.

Rådgivergruppen består af 1 teamleder, 15 socialrådgivere
og 3 administrative medarbejdere.

Familiehuset Pusterummet, Kollegiet Vejlby samt Udby
Behandlingshjem.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til børn-
og familiechef Jørn Nielsen, 8888 5310 eller 2140 2015,
e-mail: jorn.nielsen@middelfart.dk. På Middelfart Kommu-
nes hjemmeside kan du finde en nærmere beskrivelse af
jobbet; www.middelfart.dk.

Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Børn- og Fami-
lieafdelingen i hænde den 27. august 2009. Ansøgnin-
gen sendes til Middelfart Kommune, Familieafdelingen,
Anlægsvej 4, 5592 Ejby eller til liselotte.skov@middelfart.
dk. Ansættelsessamtalerne vil finde sted den 28. august
2009.

Det er vigtigt for os at tage hånd om vores
medarbejdere under barsel, efteruddan-
nelse m.v. Derfor vil vi gerne fastansætte
et korps af erfarne interne vikarer.

Vi søger erfarne socialrådgivere/social-
formidlere på fuld tid, der vil være faste
vikarer. Du bliver tilknyttet et af vores
tre distrikter og refererer således til én
distriktsleder. Du skal vikariere ved barsel
og længerevarende sygdom i det pågæl-
dende distrikt.

Arbejdsområdet omfatter bl.a. rådgivning
og myndighedsområdet efter lov om
socialservice på børn og ungeområdet for
alle børn fra 0 - 18 år – også merudgifter
og tabt arbejdsfortjeneste.

Det er afgørende, at din baggrund gør dig i
stand til på professionel vis at rådgive og
støtte børn, unge og deres familier.

Flere oplysninger hos afdelingsleder
Kirsten Ravn tlf. 7681 5115.

VEJLE – REGIONSHOVEDSTAD

Fast vikarkorps til Familierådgivningen i Vejle

Ansøgningsfrist: 24. august 2009

Vejle er visionær og går foran på børne- og ungeområdet. Vi forsøger hele

tiden at sætter nye dagsordener, prøver nye metoder af og vil til stadig-

hed udvikle os på vores solide fundament.

LÆS MERE PÅ WWW.VEJLE.DK/JOB Det kan Vejle Kommune tilbyde dig!
Tillidsrepræsentant Tina Rosendahl udtaler:

Vi har et godt og velfungerende samarbejde
mellem ledelsen og medarbejderne
Vi har et velfungerende MED-system med stor
grad af medarbejderindflydelse
Ledelsen værdsætter selvstændige og initia-
tivrige familierådgivere
Familierådgiverne værdsætter, at ledelsen stiller
krav til medarbejderne. Det betyder, at vi er en
virksomhed i udvikling
Vi arbejder alle for at bevare vores høje faglige
standard
Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor humor og socialt
samspil er vigtigt
Ekstern supervision og løbende faglig sparring af
faglig konsulent



EN NY AFDELINGSLEDER TIL
KULTUR- OG SOCIALAFDELINGEN
Da vores hidtidige afdelingsleder har valgt at gå på pension,
søger vi hermed en ny leder til Kultur- og Socialafdelingen.
Ærø er en lille ø-kommune med udstrakt decentralisering af
ansvar og kompetence og med korte beslutningsveje.

familieteam, et ydelsesteam, sundhedsplejerske, støtte-
pædagoger (3-6 årige) samt myndighedsopgaver i forhold

medarbejdere.

Herudover er afdelingslederen den primært ansvarlige for
kommunens samarbejde med Svendborg Kommune omkring
den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Som afdelingsleder bliver du, med reference til kultur- og
socialdirektøren, ansvarlig for afdelingens samlede drift, og
vi søger derfor en leder, der, med udgangspunkt i et bredt
samarbejde, kan bringe de menneskelige og økonomiske
ressourcer bedst muligt i spil. Ærø Kommune arbejder med
rammestyring, og du vil derfor blive tillagt egen rammebevil-
lingsaftale.

Dine primære opgaver bliver:

budgetopfølgning og løbende samarbejde med økonomisk
afdeling.

-
rådet og sundhedsområdet.

-
valtningen.

Vi stiller ikke bestemte krav til din uddannelsesmæssige bag-
grund, men du er måske akademiker, socialrådgiver, HK’er
med en socialfaglig overbygning eller noget helt andet. Vigtigt
er det derimod, at du har erfaring med ledelse og de nævnte
opgaver, ligesom du skal være bekendt med at arbejde i en
politisk styret organisation.

Som person skal du være i stand til at forstå andres behov
og motiver i et tværfagligt miljø, men samtidig kunne skære
igennem, når der er behov for det. Du har et overblik og en
personlig og faglig integritet, der skaber den nødvendige
respekt om stillingen.

Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår med udgangs-
punkt i et niveau på ca. 400.000 kr. årligt efter forhandling
med din faglige organisation. Hertil tillægges pensionsbidrag.

Vel vidende, at ingen kan alt, opfordres alle interesserede til
at søge stillingen, og man er meget velkommen til at kontakte
kultur- og socialdirektør Henrik Leth for yderligere information
på 63525003 eller 23396114. Ansøgning vedlagt relevante
bilag skal være forvaltningen i hænde senest tirsdag den 8.
september 2009 kl. 9.00. Ansøgningen kan sendes på mail:
hle@aeroekommune.dk eller til adressen: Kultur- og Social-
forvaltningen, Statene 2, 5970 Ærøskøbing. Mærk kuverten
”afdelingsleder”.

ÆRØ KOMMUNE
søger



Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

Socialrådgiver 32 timer

Socialrådgiver/socialformidler
Børne- og familieafdelingen søger en medarbejder på
fuld tid til anbringelsesgruppen. Stillingen er tidsbe-
grænset til 30. juni 2010 med mulighed for forlæn-
gelse.

Flere oplysninger fås hos fagkonsulent Dorte Broberg,
tlf. 51 56 23 33.

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

Ansøgningsfrist: 25. august 2009.

Randers Kommune

Børnegruppen i Specialbistand søger
2 socialrådgivere/socialformidlere
samt en barselsvikar med start den
1. september eller snarest herefter

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Målgruppen er børn og unge med handicap.

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at
kontakte afdelingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68,
fagkonsulent Annette Bærnholdt, tlf. 89 15 19 36, eller
socialrådgiver Bettina Mikkelsen, tlf. 89 15 13 34.

Ansøgningen sendes til Randers Kommune, Specialbistand,
Laksetorvet, 8900 Randers senest den 20. august 2009.

For nærmere oplysninger om stillingen henvises til
www.randers.dk.

Randers Kommune



LEDER SØGES
til Perron 4 i Randers
Perron 4 er et tilbud til socialt udsatte mennesker
med problemer i relation til misbrug, lettere psykiske
problemer, kontaktvanskeligheder og ensomhed.

Perron 4 er et kommunalt værested med tilhørende
køkken for brugerne i målgruppen. Herudover består
Perron 4 af gadeplansmedarbejdere, et aktiverings-
projekt, tekstilværksted og et sundhedsprojekt.

Som leder får du medansvar for den fortsatte ud-
vikling af tilbuddene til de socialt udsatte. Randers er
en rummelig kommune – med plads til alle.

Vi forventer, at du har ledelsesmæssig erfaring samt
erfaring med og kendskab til arbejdet med socialt
udsatte personer. Personalet består af ca. 20 medar-
bejdere.

Du kan læse stillingsopslaget i sin fulde længde på
www.randers.dk. Du er også velkommen til at kontak-
te konstitueret leder Jesper Cortes på telefon 29 26
38 87 eller på mail jesper.cortes@randers.dk.

Ansøgningen sendes til Randers Kommune, Lakse-
torvet, 8900 Randers C, Att.: Socialchef Oluf Kroer
eller på mail oluf.kroer@randers.dk. Ansøgningen
skal være modtaget senest den 27. august 2009 kl.
12.00.

Randers Kommune

www.silkeborgkommune.dk

Erhvervskonsulent
til psykiatri - Jobkompagniet Silkeborg
Vi udvider. – Derfor søger Jobkompagniet Silkeborg en
medarbejder til en nyoprettet stilling som erhvervskonsu-
lent i vores revalideringstilbud til personer med psykiatri-
ske og psykiske lidelser.

Vi forventer, at du:
er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant
faglig uddannelse
har fremragende samarbejdsevner og udtalt respekt for
dine kunder og samarbejdspartnere
kan bevare overblikket, når du har travlt og nå dine mål
og opgaver til tiden

Vi tilbyder
et spændende og varieret job på en udviklingsorienteret
og uhøjtidelig arbejdsplads, præget af godt humør. En
arbejdsplads, hvor ansvar og udfordringer modsvarer dit
engagement og dine ambitioner, og hvor dine kolleger vil
tage godt imod dig.

Dine hovedopgaver er at
vejlede revalidenderne i forhold til revalideringsproces-
sen, herunder arbejde med kompetenceudvikling og
motivation, med et klart erhvervsmæssigt sigte
gennemføre individuelle støttende samtaler med revali-
denderne
udfærdige arbejdsevnevurderinger i samarbejde med
værkstedslederne
skrive afsluttende status, samt lede og skrive referater
fra statusmøder
tilrettelægge og gennemføre virksomhedspraktikker
opsøge jobmuligheder, med henblik på ansættelse, både
på fleksjob- og ordinære vilkår

varetage kontakten til kommunen og andre relevante
samarbejdspartnere

Stillingen er på 37 timer ugentligt inkl. pauser. Løn- og ansæt-
telsesvilkår jfr. gældende overenskomst og principperne i Ny
Løn. Du kan læse det fulde stillingsopslag på www.silkeborg-
kommune.dk for yderligere oplysninger kontakt erhvervskon-
sulent Dorte Salomonsson, tlf. 8970 5462 eller afdelingsleder
Elin Sonne, tlf. 8970 5456. Ansøgningsfristen er den mandag
24. august 2009 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil blive
holdt fredag den 28. august 2009. Supplerende test vil blive
gennem ført pr. mail den 28. – 30. august 2009.



Har du lyst til ledelse og vil du medvirke til at
sætte dit præg på udvikling af familieområdet i
Horsens – så se her:

Vi søger en leder for familierådgiverne på Familie-
center Fuglevang. Du vil blive leder for 18 dygtige
og engagerede medarbejdere fordelt på 3 grupper.

Arbejdsopgaver:
Som familierådgivernes nærmeste leder, bliver din
opgave, at varetage den faglige og personalemæs-
sige ledelse. Du vil derudover indgå i en tværgående
ledergruppe, hvor fokus vil være på sikker drift, udvik-
ling og strategi på området. Her vil du også kunne
hente sparring og støtte til din egen ledelsesudvikling.

For yderligere oplysninger kan du kontakte souschef
Lone B. Petersen på direkte tlf. 76 29 30 12.

komst. Samtaler forventes afviklet fredag d. 25. sep-
tember 2009.

Din ansøgning, mrk. 2009-07, med CV samt bilag
skal være modtaget senest den 16. september 2009,
kl. 12.00 i Horsens Kommune, Børn og Unge afde-
lingen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, Att. Kirsten
Hjortsberg Ramsing. Ansøgningen kan også sendes
på mail til admbogu@horsens.dk.

Se yderligere oplysninger om Horsens Kommune
samt hele stillingsopslaget på
www.horsenskommune.dk

Jobcenter Odder søger projekt-
leder til sygedagpengeprojekt
Vi ændrer vores projekt for sygemeldte og sætter fokus
på mulighederne for at være aktiv under en sygemelding.
Derfor søger vi en leder af projektet, der sammen med
en anden socialrådgiver skal planlægge, strukturere og
delvist deltage i aktiviteterne for de sygemeldte.

og få yderligere oplysninger ved henvendelse til jobcen-
terchef Ole Stounbjerg på tlf. 87 80 40 34 eller faglig leder
Susanne Lund Jensen på 87 80 40 33.

Ansøgningsfrist:  24. august 2009. Samtaler afholdes 27.
august.

Odder Kommune er en digital kommune. Derfor foretræk-
ker vi, at du sender din ansøgning og dit CV pr. mail til
adressen: ole.stounbjerg@odder.dk, men den kan også
sendes til Odder Rådhus, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Vil du vide mere om vores kommune, kan du også se på
vores hjemmeside www.oddernettet.dk.

Odder Kommune

Odder

Brænder du for ledelse
og arbejdet i et fagligt
spændende miljø?

Så er du måske den kommende leder
af Randers Kommunes Alkoholbe-
handling.

Du kan læse mere om den spændende
stilling som leder for 10 dygtige med-
arbejdere på www.randers.dk

Randers Kommune



SOCIAL TEAMET SØGER:

Socialrådgivere/socialformidlere  
med erfaring inden for
sygedagpenge, kontanthjælp, familie,
psykiatri og handicap

bureau i vækst. Vi henvender os både til det 
private erhvervsliv og kommuner i hele landet 
og søger derfor socialrådgivere til hele landet.

Social Teamet yder konsulent- og vikar-
bistand til hele det sociale område i form af: 

-
ledelse

Vi lægger afgørende vægt på høj faglighed 
og kvalitet samt rettidighed og engagement 
i udførelsen af de arbejdsopgaver, vi påtager 
os, og det afspejler sig i de forventninger og 
krav, vi stiller til vores vikarer.

Kan du lide at udfordre dig selv, brænder du 
for det socialfaglige arbejde, og kan du indfri 
de forventninger, Social Teamet grundlæg-
gende stiller til deres medarbejdere,  
så kan Social Teamet tilbyde dig:

arbejdsopgaver

rammer og med højt til loftet

Til gengæld skal du:
-

rådgiver eller socialformidler

socialfagligt arbejde i en kommune

udførelsen af dine opgaver

at møde nye udfordringer

faglig udvikling
-

evner

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
rette henvendelse til Social Teamet på telefon-
nummer: 26 12 51 96.

Send din ansøgning vedlagt CV og relevant 
dokumentation for uddannelse.

Social Teamet ApS, 



HALVVEJSHUSET HVILSTEDHUS

TO MEDARBEJDERE

Halvvejshuset Hvilstedhus, Center for Misbrugsbehandling, Århus
Kommune søger to medarbejdere pr. 1/9 eller snarest herefter.

En socialrådgiver gerne med erfaring i tværkommunalt samarbejde

og behandlingsarbejde

En ergoterapeut, pædagog eller anden socialfaglig baggrund med er-

faring indenfor psykiatrisk / misbrugsbehandling.

For begge stillinger gælder, at det er 37 timer.

Stillingerne er foreløbig tidsbegrænset til 2 år.

Hvilstedhus er et efterbehandlingstilbud til misbrugere, der har en psy-

kiatrisk problemstilling.

Teamet består af i alt 5 medarbejdere og er tværfagligt sammensat.

Center for Misbrugsbehandling løser en række behandlingsopgaver for

stofmisbrugere. Herunder rådgivning og vejledning, ambulant behand-

ling tilrettelagt som individuelle eller gruppeforløb, samt tilbud til stof-

misbrugere med børn. Centret har fl ere efterbehandlingstilbud, herun-

der halvvejshuse.

Afl ønning efter relevant overenskomst jf. principperne i Lokal Løndan-

nelse.

Yderligere oplysninger:
Kan indhentes hos souschef Tanja Dahl Therkildsen, tlf. 2920 8059.

Se også opslaget i fuld længde på www.aarhuskommune.dk/job

Center for Misbrugsbehandlings hjemmeside: www.cfm-aarhus.dk

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: 17/8 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler den 26/8.

Ansøgning mrk.: 237/09 vedlagt kopi af dokumentation for uddannelse

og tidligere beskæftigelse mv. sendes til: Center for Misbrugsbehand-

ling, Att.: Erland Stig Bredgaard, Valdemarsgade 18, 8000 Århus C

eller på e-mail: esb@aarhus.dk

SOCIALCENTER NORD - FAMILIERÅDGIVNINGEN

AFDELINGSLEDER

Ved Socialcenter Nord, Familierådgivningen, Vejlby Centervej, Risskov,
er en stilling som afdelingsleder ledig til besættelse snarest muligt.

Hovedopgaverne er:
At tilrettelægge og lede arbejdet efter de faglige mål og værdier og de

administrative krav, der gælder for området.

At medvirke aktivt ved den konkrete udformning og senere imple-

mentering af socialforvaltningens udviklingsplan.

I samarbejde med den anden afdelingsleder for Familierådgivningen

at varetage den daglige drift i afdelingen.

At sikre borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen – såvel for børn

og unge som deres forældre.

At medvirke til faglig udvikling i hele afdelingen såvel som for den

enkelte medarbejder.

At arbejde for at bevare et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til

forskellighed.

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til centerchef Palle Almvig, tlf. 8940 6351 eller

afdelingsleder (stedfortræder) Lisbeth Revsbæk, tlf. 8940 6356. Du kan

få Socialcenter Nords virksomhedsplan tilsendt ved henvendelse på tlf.

8940 6351. Se hele stillingsopslaget på www.aarhuskommune.dk/job

Ansøgning:
Ansøgningsfrist: 31/8. Ansættelsessamtaler påregnes afholdt i uge 37

– den 10/9. Ansøgningen fremsendes til: Socialcenter Nord, Vejlby Cen-

tervej 52, 8240 Risskov, att.: Berit Grabow, mrk. afdelingsleder.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune



SOCIALFORVALTNINGEN

LEDER

Leder med lyst til at udvikle og styrke psykiatriområdet i Århus Kommune
søges til nyt døgntilbud for unge med psykiatriske vanskeligheder.

Stillingen som leder af et nyt døgntilbud med 8 pladser for unge med

psykiatriske vanskeligheder ønskes besat fra den 1/11.

Døgntilbuddet hører under Driftsområdet for Familier, Børn og Unge,

Socialforvaltningen i Århus Kommune.

Døgntilbuddet er for unge, i aldersgruppen 14 til 18 år, med komplekse

vanskeligheder med baggrund i psykiatriske problemstillinger.

Døgntilbuddet skal stå klar til rullende opstart ultimo januar 2010 med

forventet fuld belægning fra juni 2010.

Som leder vil man således blive tæt inddraget og involveret i opstarts-

og etableringsfasen.

Yderligere oplysninger om opgaver og tilbud under Driftsområdet Fami-

lier, Børn og Unge fås på følgende link:

www.aarhuskommune.dk/portal/organisation/

sociale_forhold_og_beskaeftigelse/socialforvaltningen

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Der vil herudover kunne forhandles kvalifi kationsløn.

Yderligere oplysninger om stillingen og døgntilbuddet kan fås ved

henvendelse til driftschef Lotte Lyhne, tlf. 8713 4157, llyh@aarhus.dk,

eller souschef Lene Van der Raad, tlf. 8713 4161, lvr@aarhus.dk

Hele stillingsopslaget kan ses på www.aarhuskommune.dk/job.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil

herudover kunne forhandles kvalifi kationsløn.

Ansøgning
Ansøgningsfrsit: 28/8, kl. 10.00. Samtaler forventes afholdt i uge 37/38.

Ansøgning med relevante bilag skal sendes til Socialforvaltningen,

Driftsområdet Familier, Børn og Unge, Att.: Lise Carlsen, Værkmester-

gade 15, 8100 Århus C. Ansøgning må meget gerne sendes på mail til

lmca@aarhus.dk

SOCIALFORVALTNINGEN

HANDICAPKONSULENT

Staben for socialcentrene søger en konsulent indenfor området børn og
unge med handicap. Stillingen er ledig til besættelse den 1/11 eller sna-
rest muligt.
Socialcentrene varetager myndighedsopgaver i forhold til børn og unge

med handicap og har samarbejde med en lang række aktører i kommu-

nen og regionen.

Staben for socialcentrene varetager tværgående udviklings- og koordine-

ringsopgaver i forhold til socialcentrene.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til Driftschef Lotte Lyhne, tlf. 8713 4157 eller konsulent

Lone Sproegel, tlf. 8940 3083.

Hele stillingsopslaget kan ses på www.aarhuskommune.dk/job.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 26/8, kl. 10. Samtaler planlægges afholdt i uge 36/37.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, eksamenspapirer og CV sen-

des til Århus Kommune, Driftsområdet Familier, Børn og Unge, Værk-

mestergade 15, 8000 Århus C, att. Lise Pedersen og meget gerne på mail

til adressen lispe@aarhus.dk

SOCIALCENTER CENTRUM

AFDELINGSLEDER

Har du lyst til at være med i et stærkt lederteam?
Bliver du inspireret, når du som leder får vide rammer for at skabe udvikling?
Vil du være med til at videreudvikle familieindsatsen i Århus Centrum?
Så skal du søge stillingen som afdelingsleder på Socialcenter Centrum med
ansvar for Familieteam og Familieværksted.

Afdelingen består af en administrativ medarbejder samt 2 Familieteams

der i alt består i dag af 14 medarbejdere, Familieværksted består af 6

medarbejdere. Stillingen ønskes besat pr. 1/10, gerne før.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til Socialcenterchef Bent Nielsen, tlf. 8940 3204.

Hele stillingsopslaget kan ses på www.aarhuskommune.dk/job.

Stillingen afl ønnes efter overenskomst med relevant organisation iht.

principperne om Ny Løn.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 19/8, kl. 12.00. Samtaler forventes at fi nde sted 27/8.

Ansøgning sendes til Socialcenter Centrum, Jægergården, Værkmester-

gade 15, 8100 Århus C - eller på mail socialcentercentrum@aarhus.dk

Mrk. 221/09

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune



Bakkers og bølgers land... Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

T: 96 63 12 00
E: info@lemvig.dk
W: www.lemvig.dk

Vil du være med?

STILLINGSOPSLAG

Lemvig Kommune
søger 2 socialrådgivere til
familieafdelingen

2 socialrådgivere starter på den sociale diplomud-
dannelse, og 1 har valgt at gå på pension.

Familieafdelingen i Lemvig Kommune søger derfor 2
socialrådgivere pr. 1 oktober 2009.

Nærmere information kan findes på Lemvig Kom-
munes hjemmeside under ledige stillinger -
www.lemvig.dk

Socialrådgivning og personlige
forsikringer fra en anden vinkel

at yde rådgivning og sparring over for en række landmænd og
mindre erhvervsdrivende.

Jobbet:

behov

m.v.)

Din profil:

lignende

Arbejdssted:

aftale

Ansøgningsfrist:

shp@jlbr.dk senest torsdag den 20. august 2009

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte chef for Jysk
Regnskab Peder Foldager på tlf. 76 60 21 00, eller læs mere på
www.JLBR.dk.

Socialrådgiver
Nørbygård, Hanstholm

Nørbygårds alkoholbehandlingsenhed søger en ny social-
rådgiver 37 timer ugentligt med virkning fra den 1. oktober
2009. Stillingen omfatter dels socialfaglige opgaver, og dels
opgaver med behandling af personer, der er afhængige af
alkohol og andre stemningsændrende stoffer, samt tilbud til
pårørende og børn.

Vi kan tilbyde et udviklende arbejdsmiljø, hvor der arbejdes
i team. Vi prioriterer efteruddannelse og supervision og er
optaget af at udvikle vore behandlingstilbud.

Vi ønsker en ny socialrådgiver med følgende faglige- og
personlige kompetencer:

med en kognitiv- eller anden terapeutisk efteruddannelse.

Se hele stillingsopslaget på vores website:
www.noerbygaardcentret.dk - (personale) eller på:
www.thisted.dk - (ledige stillinger) eller ved henvendelse til
Nørbygård, afdelingsleder Gladys Kreutzmann eller souschef
Jan Danielsen, tlf. 9917 2500.

Ansøgningen fremsendes til: Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730
Hanstholm eller mail: noerbygaard@thisted.dk - og skal være
os i hænde senest den 26. august 2009.

PENSIONEN LYNG

Socialrådgiver
En stilling som socialrådgiver ved Kriminalforsorgens Pensionen Lyng er
ledig til besættelse pr. 1. september 2009.

Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer i skif-
tende vagter, som er fordelt på alle ugens dage.

Arbejdet består i varetagelse af socialfaglige opgaver og sagsbehandling
i vores tværfaglige og teambaserede organisation samt medvirken i den
pædagogiske indsats i institutionens drift og dagligdag.

Vi forventer, at ansøgere:

Vi kan tilbyde:

Pensionen Lyngs 32 beboere udgør et meget bredt udsnit af Kriminalfor-
sorgens klienter.

For ansættelse i Kriminalforsorgen kræves en ren straffeattest.

Løn efter regler for ny løn jf. aftale indgået mellem Finansministeriet og
Socialrådgiverforeningen.

For yderligere oplysninger kan forstander Bent Mortensen kontaktes på
telefon 7255 7840.

Ansøgninger skal være os i hænde senest den 20. august.

Kriminalforsorgen, Pensionen Lyng, Timlundsvej 44, 7270 Stakroge.



Bakkers og bølgers land... Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

T: 96 63 12 00
E: info@lemvig.dk
W: www.lemvig.dk

Vil du være med?
Handicap & Psykiatri opruster og omorganiserer

Vi er i gang med en større omorganisation af Han-

opnormering af sagsbehandlergruppen med det
klare sigte, at alle sagsbehandlere har en sags-
stamme svarende til Dansk Socialrådgiverforenings
anbefalinger for området.

Opnormeringen sker under forbehold af kommunal-
bestyrelsens godkendelse.

Vi søger derfor: 1 teamleder
 1 socialrådgiver/socialformidler
- Voksenområdet
 1 socialrådgiver/socialformidler
- Børneområdet

Teamleder
Temalederens primære opgaver:

internt) vedr. relevante tilbud på både
 handicapdelen og psykiatridelen.

lovgivning.

kræver særlig fokus.

For ansøgeren med de rette kvalifikationer fastlæg-
ges lønnen på et attraktivt niveau og efter konkret
forhandling.

1 socialrådgiver/socialformidler
- Voksenområdet
Sagsbehandlerens opgaver:

1 socialrådgiver/socialformidler
- Børneområdet
Sagsbehandlerens opgaver:

behov

Fælles for alle 3 stillinger

Tiltræden: 1. september 2009 eller snarest derefter.

Kontaktpersoner
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:

tlf. 96 63 12 00 eller mail: jape@lemvig.dk.

tlf. 96 63 12 00 eller mail:
poul.erik.poulsen@lemvig.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende over-
enskomst og principperne om ny løn.

Ansøgning
Ansøgning mærket stillingsnummer og kopi af do-
kumentation for relevant uddannelse, beskæftigelse
m.v. skal være os i hænde senest den 27. august
2009 kl. 12.00 på følgende adresse:

Lemvig Kommune

Rådhusgade 2
7620 Lemvig

Læs mere om stillingerne på www.lemvig.dk



AFDELINGEN I VESTJYLLAND/
LOKALKONTORET I HERNING

Forsorgsfuldmægtig
Afdelingen søger pr. 1.10.09 en daglig leder af kontoret 
i Herning. 

Fuldmægtigen er medlem af afdelingens lederteam, 
-

svarlig for sags- og kontormøder, ansvarlig for kontakt 
til samarbejdspartnere, honorarlønnede medarbejdere 
m.v. Fuldmægtigen har desuden sagsarbejde. 

Løn- og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Finansmi-
nisteriet og DS. Herudover ydes et funktionstillæg på 
1.181,24 kr. mdl.

Ansøgningsfrist: 20.8.09 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler 
afholdes den 25.8.

Se nærmere på www.Jobnet.dk.

Socialrådgiver/
Socialformidler
Visitations- og Myndighedsafdelingen søger snarest 
socialrådgiver, socialformidler eller person med anden 
relevant baggrund til barselsvikariat.

Arbejdsopgaver:
■ Rådgive om psykiatri- og handicapområdet.
■ Indstille borgere til dag- og botilbud, ledsage-

ordningen, støtte- og kontaktordninger og lignende.
■ Udvikle samarbejdet med pårørende og andre 

samarbejdspartnere.
■ Deltage i mange udadrettede aktiviteter såsom 

hjemmebesøg, møder med dag- og botilbud i og uden 
for kommunen, herunder tæt samarbejde med 
kommunens dag- og botilbud om bl.a. handleplaner.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold efter gældende 
overenskomst.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Leder Lisbet Hedegaard Nielsen på tlf.: 9960 3125 

Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til:
Visitations- og Myndighedsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Mail: lihni@ikast-brande.dk
Mærket "Socialrådgiver 09" 

Ansøgningsfristen er:
24-08-2009 inden kl. 12.00 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler:
27-08-2009

læs mere på www.ikast-brande.dk



DS:Kontakt



Vi skal have mere i løn


