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afbureaukratisering





NYE BØGER

KORT NY T

STOP ENERGITYVEN FOKUS PÅ  RELAT IONER MØD HANDIC APPEDE
I  Ø JENHØJDE

TJEK  D IT  BARNS VÆGT



KORT  NY T

INTERNETTET  H JÆLPER
MISBRUGTE  UNGE

HALVDELEN AF  DE
ANBR AGTE  BØRN ER
TEENAGERE

ME ST  I
LØNPOSEN!

FLERE  INDVANDRERE
I  KOMMUNALE  JOB



Kun hver tredje har en 
UDVIKLINGSPLAN





Nysgerrighed er min
DRIVKRAFT





ARBE JDSL IV

Af Birgitte Rørdammit NYE job

> FRA: Den sociale Højskole, København

> TIL: Socialrådgiver og gadeplansmed-

arbejder i Projekt Udenfor

ANN DORTHE LUNDE,
29 ÅR

KØNSROLLERNE TRIVE S PÅ JOBBET

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

L ITTLE ITALY PÅ JOBBET
SERVICETJEK PÅ
VOLDFOREBYGGELSE

6,5  MILL IONER KRONER T IL STRE SS-SYGE





Hun kæmper 
     mod ulighed





Gaderummet
lader vente 
på sig



Når kritikken forsvinder 
i en U-vending





DEBAT

Læserbreve

§ 5 0-UNDERSØGELSER ER  IKKE  UNØDIGT  BUREAUKR AT I

KÆRE SUSANNE KATZ



DEBAT

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

KÆRE JAKOB JØRGENSENADHD SOM FORKLARING



Fra japansk styring til 
dansk socialfaglighed





Mindeord

Mindeord



REGION

POL IT ISKE  BE ST ILL INGSOPG AVER
KRÆVER EN ET IK -DEBAT

REGION ØST

Vi vil skrives ind i sundhedsaftalerne

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:



DS:NU

REGION SYD

Debat med

Preben Brandt

REGION SYD

Kvalitet og dokumenta-

tion – for hvis skyld?

REGION ØST

Cafémøde for

fleksjob-berettigede

...!

...§
...?

KL IK  D IG  T IL  ET  GR AT IS
WEEKENDOPHOLD



DS:NU

GENERALFORSAMLING

Københavns Kommu-

nale Socialrådgivere

DS-Kalender

TEMADAGE FOR
DS’ SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER

Psykisk APV og

trivselsmålinger



Vil du have indflydelse?



FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien 

- forbyggende arbejde

TEMADAG
Den 16. September 2009 på Familiecenter Dyreby

Ved chok-traume psykolog Ulla Rung Weeke

Program 

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.



Nye veje for utilpassede unge - prøv MTFC!
M T F C

Behandlingsmetoden er indført i Danmark af
Servicestyrelsen og kendetegnes ved:

BEMÆRK!!
CESA holder informationsmøde den 16. september kl. 9.30 (fortrinsvis for dem 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:

MTFC-Hovedstaden

FAMILIEPLEJEN
FREDENSBORG

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.”



Hjemme bedst?
Ikke hvis omsorgssvigt, mobning,

manglende tillid og daglige skænderier er

en del af hverdagen. Nogle gange kan ude

faktisk være langt bedre.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark.

Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan

udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og

professionelt fællesskab.



Servicestyrelsen afholder fem regionale dialogmøder med
udgangspunkt i magtanvendelsesreglerne i Serviceloven.

Temaet for møderne er
Ansvarsfordeling mellem myndighed og leverandør ved magt-
anvendelse
Samspil mellem myndighed og leverandør ved registrering,
indberetning og opfølgning efter magtanvendelse

Dialogmøderne henvender sig til sagsbehandlere og medarbej-
dere på myndighedsniveau, ledere og forstandere på leverandør-
niveau. Dialogmøderne gennemføres med høj grad af deltager-
involvering. Lovgivningen relateres til praksis. De konkrete
daglige udfordringer danner rammen for dialog og udvikling.

Dialogmøderne afholdes i København den 22. september,
Ålborg den 2. oktober, Silkeborg den 27. oktober, Fredericia
den 9. november, Ringsted den 16. november.

Fra 9.30-15.00. Deltagerbetaling 580,- kr.

Tilmelding: www.servicestyrelsen.dk

Edisonsvej 18, 1. sal
5000 Odense C
Tlf. 7242 3700





www.dukh .dk

Hans og Helle har efter flere års tro tjeneste i DUKH valgt at søge nye udfordringer. 
Vi søger derfor deres afløsere til vores team på Sjælland. 

Om jobbet
Din primære del af jobbet består i at give rådgivning til borgere og fagpersoner, 
når det gælder sagsbehandling og retssikkerhed på handicapområdet. Andre 
opgaver er dokumentation og vidensopsamling samt formidling af viden.

Vi tilbyder

Vi forventer, at du har 

Som  i DUKH arbejder du som generalist, men har tillige et særligt vidensområde. 
Erfaring med arbejdsmarkeds- eller boligområdet vil passe os fint, men også andre 
områder har vores interesse. Så tøv ikke med at søge. 

Om os 
DUKH er en selvejende institution under Indenrigs- og Socialministeriet. Vi råd- 
giver borgere og kontaktpersoner i spørgsmål om lovgivning og sagsbehandling 
inden for det sociale område, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi formidler 
vores erfaringer i vores temahæfte “DUKHsen”, artikler til andre medier, under-
visning og foredrag.

Yderligere oplysninger
Læs det fulde stillingsopslag og mere om DUKH på www.dukh.dk/stillinger.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centerleder Alice Brun på  
tlf. 76 30 19 30 eller mail: mail@dukh.dk

Ansøgning
Send din ansøgning med dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring til:

Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet
Postboks 284
Banegårdspladsen 2, 2. sal
6000 Kolding

eller på mail: mail@dukh.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest mandag den 14. september 
kl. 12.

To socialfaglige  
rådgivere til Sjælland
Er retssikkerhed, handicap og hjemmearbejdsplads noget for dig?



DSA søger
socialrådgiver
30 timer ugentligt i barselsvikariat

DSA søger en engageret og dygtig socialrådgiver, der
sammen med de fem andre socialrådgivere her i DSA skal
vejlede vores medlemmer. Der er tale om et vikariat fore-
løbig frem til udgangen af april 2010 og med tiltrædelse
snarest muligt.

Opgaverne
Opgaverne vil primært være at vejlede vores medlemmer
inden for den sociale lovgivning med fokus på hjælp til
selvhjælp.

 Vi ønsker at være medlemmernes samarbejdspartner og
hjælpe dem til at ’navigere’ i det sociale system og i deres
arbejdsliv. Da vi er en central, landsdækkende a-kasse, vil
de fleste medlemssamtaler foregå telefonisk.

Som socialrådgiver i DSA skal du arbejde tæt sammen
med både jobkonsulenter, forsikringsmedarbejdere og
vores eksterne samarbejdspartnere. Det indebærer, at du
skal kunne holde oplæg for bl.a. tillidsrepræsentanter og
andre i de faglige organisationer samt kunne repræsentere
DSA udadtil.

Dine kompetencer

for sociallovgivningen

et godt helhedssyn

aktivt til udvikling af vores socialrådgivning

god til at bruge it-redskaber.

Mere om stillingen
Du vil blive ansat i en udviklingsorienteret organisation
med gode kolleger. Vi arbejder 36,5 timer om ugen og har
6 ugers ferie. Løn- og ansættelsesvilkår følger en intern
overenskomst.

Du kan læse mere om DSA på www.dsa-akasse.dk. Du
er også velkommen til at kontakte afdelingschef Louise
Høeg, tlf. 4695 3185 eller socialrådgiver Dorthe Prip, tlf.
4695 3135.

Ansøgningsfristen
er fredag den 11. september 2009 kl. 12.00, og du skal
sende din ansøgning pr. mail til job@dsa-akasse.dk
mærket ”socialrådgiver” eller med post til nedenstående
adresse.

Danske Sundhedsorganisationers A-kasse
Skt. Annæ Plads 30 – Postboks 111
1004 København K.

DSA er en a-kasse på det sundhedsfaglige område for ca. 78.000
sygeplejersker, bioanalytikere, jordemødre, radiografer, ergotera-
peuter og fysioterapeuter. Vi er 60 medarbejdere, der arbejder i
åbne kontorlandskaber i et røgfrit miljø.

Ny daglig leder af Marjatta
Marjatta Fællesskabet er et livslangt tilbud til mennesker
med særligt behov for støtte i livet. Marjatta optager børn
med udviklingsforstyrrelser og generelle indlæringsvan-
skeligheder. Det kan være som følge af hjerneskade, en
kromosomforstyrrelse, svigt i opvækstmiljøet eller andet.
Det begyndte i 1953 med et skolehjem med vægt på det
musisk/kreative udtryk gennem sang, leg og bevægelse.
I samarbejde med forældrene har Marjatta i dag udviklet
sig til ikke blot skolehjem, men også ungdomsuddannelse
med værkstedstræning, botilbud og alsidige værkstedstil-
bud til voksne. Marjatta har endvidere eget Udviklings- og
kulturcenter med seminarium og kunstskole.

Der er i dag godt 400 medarbejdere og 38 ledere (forstan-
dere og gruppeledere) ansat i Marjatta.

Vi søger ny daglig leder, fordi vores nuværende leder gen-
nem 25 år, Lisbet Kolmos, i fremtiden ønsker at hellige sig
det ledelsesmæssige ansvar for Marjattas Udviklingscen-
ter med seminarium og kunstskole.

Den daglige leder af Marjatta har det overordnede
ansvar for:

og socialterapeutiske arbejde med de udviklingshæm-
mede børn, unge og voksne samt i kontakten med
forældre og pårørende

-
verne på en værdifuld måde, og at alle trives og fortsat
udvikler sig

er fokus på visionære fremtidige muligheder, og at der
samarbejdes med helsepædagogiske og socialpæda-
gogiske institutioner nationalt og internationalt

og forretningsudvalg sikres, at fondsbestyrelsen har
mulighed for at varetage den øverste strategiske ledelse
af Marjatta

En uddybende job- og personbeskrivelse kan ses på
www.marjatta.dk, og yderligere oplysninger kan fås ved
at kontakte Marjattas bestyrelsesformand Torben Anker
Sørensen, tlf. 41 20 04 15 eller leder Lisbet Kolmos på
tlf. 55 96 51 19.



SØGÅRDEN
Socialfaglig leder
Søgården søger erfaren og engageret socialrådgiver som 
socialfaglig leder. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Søgården er et dagbehandlingstilbud, der har eksisteret i 
20 år og henvender sig til udsatte børn og unge i alderen 
8-18 år, der har brug for et behandlingsorienteret special-
undervisningstilbud. Dagbehandlingstilbuddet består af to 
afdelinger, en for børn mellem 8-14, hvor der er 10 elever, 
og en for unge mellem 14 og 18 år, hvor der er 15 elever. 
Herudover er der knyttet en boafdeling til Søgården, hvor 
der er plads til 6 unge, samt en afdeling, der tager sig af 
planlægning og styring af STU-forløb. 

Vi kan tilbyde dig

-
leger

Arbejdet består i

ansvar for kontakt til kommuner i hele forløbet

ovenstående

for området

af disse
-

muner (statusrapporter, ressourceprofiler, opfølgninger, 
kontrakter mv.)

deltage i planlægning af STU-forløb, besøge praktikste-
der mv.

-
rangementer

Vi forventer, at du

-
lingstilbud

-
takt og tillid

-
menhæng, hvor du med din person og engagement 
kan bidrage til, at Søgården kan udgøre en værdig og 
udviklende ramme for de børn, unge og deres familier, vi 
har til opgave at tage os af

Ansøgningsfrist: mandag den 14. september.

Ansøgning mailes til: JJ@soegaarden.dk. 

Eller sendes til: Søgården, Krogen 20 - 4330 Hvalsø.

Læs mere om os på www.soegaarden.dk, eller ring til 
leder Jørgen Jessen på tlf. 46 40 94 07.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 38.



Socialrådgiver
Klinik for Traumatiserede Flygtninge

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Socialrådgiver til
MØDREHJÆLPEN

Mødrehjælpen søger kreativ og engageret 
socialrådgiver til vores rådgivning i Køben-
havn. Læs hele stillingsopslaget på
www.moedrehjaelpen.dk.

KOMMUNEKOMMUNE

Socialrådgiver/ socialformidler 
til Hvidovre Kommunes 
Ungecenter ”Porten”.

Vi søger snarest muligt socialrådgiver/ socialformid-
ler 37 timer pr uge til ungecenteret Porten, som er 
kommunens døgntilbud til unge i alderen 12-18 år.

Se mere på Hvidovre Kommunes hjemmeside:
www.hvidovre.dk under ledige stillinger eller kontakt 
Ungecenter Portens leder: Peter Abel for yderligere 
oplysninger på telefon: 3649 3300.



3F Hotel & Restauration søger
EN SOCIALRÅDGIVER
Da afdelingens socialrådgiver er gravid, søger vi en barselsvikar fra 1. oktober
2009 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er på 30 timer ugentlig og forven-
tes at løbe ca. 1 år.

Vi er en fagforening, som dækker de fleste faggrupper inden for hotel- og
restaurationsbranchen, såvel faglærte som ufaglærte.

Arbejdsopgaverne
Arbejdsopgaverne består blandt andet i:

Kvalifikationer
Vi ser gerne, at du har erfaring som kommunal sagsbehandler og helst syge-
dagpenge. Du skal have humor, god tålmodighed og gåpåmod. Sidst, men
ikke mindst, skal du kunne arbejde selvstændigt.

Vi kan tilbyde gode kolleger og en engageret arbejdsplads. Vi kan ligeledes til-
byde oplæring i arbejdsskadeområdet, men det er ikke et krav, at man ønsker
at lære området. Du kommer til at arbejde tæt sammen med en kollega, som
har mange års erfaring med arbejdsskadesager og sygedagpenge.

Selvom stillingen er tidsbegrænset, vil den være et godt springbræt videre i
fagbevægelsen.

Vi forventer, at du har et positivt og afklaret forhold til fagbevægelsen, tør tage
chancer og er en god kollega.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. oktober 2009 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er på 30
timer ugentlig (inkl. frokost) og forventes at løbe ca. 1 år.

Løn efter lokaloverenskomst.

Ansøgning
Sendes til 3F Hotel & Restauration, att. Lone Søgaard Nielsen, Rentemester-
vej 60, 2400 København NV eller til lsn@3f.dk, så vi har den senest den 14.
september 2009 med morgenposten.

Vi afholder ansættelsessamtaler mandag den 21. september 2009.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte socialrådgiver
Pia Schreiber Pedersen på telefon 88 92 73 88 eller faglig sekretær Claus Tvile
Lorentzen på telefon 88 92 73 87.

Vi er bevidst om, at vi er her for børnenes og de unges skyld, og vi tager ansvar for, at de har de bedste muligheder for udvikling.

Vi søger en dynamisk og engageret konsulent/ projektleder, der er opta-
get af at udvikle indsatsen til familier med børn med autismespektrum-
forstyrrelser og ADHD?

Vi tilbyder en spændende udviklingsstilling, der er tilknyttet KIFA projektet*.

Stillingen er forankret i PPR og foreløbig bevilget for et år med mulighed
for forlængelse efter projektperioden.

Læs hele stillingsannoncen på Greve.dk under ledige job.

Ansættelse sker pr. 1/ 11 2009.

Der er ansøgningsfrist fredag d. 11/9 2009 kl. 12.00

Vil du være med til at kvalificere og videreudvikle kommunens rådgivning til familier med børn med autismespektrumfor-
styrrelser og ADHD?

Konsulent/projektleder til PPR



Grib chancen 
- dette kan måske være platformen til 

en stilling i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen, Afdelingen i Nordsjælland, søger so-
cialrådgivere til kortere vikariater i 37-timers-stillinger med 
tiltrædelse snarest.

Vores arbejde består af tilsyn med dømte, der har fået 
tilsyn, enten ved en betinget dom, en prøveløsladelse eller 
en behandlingsdom. Heri kan indgå samfundstjeneste eller 
behandling mod misbrug eller behandling i forbindelse med 
en sindslidelse. Yderligere udfærdiger vi personundersø-
gelser og deltager i retsmøder. Vores primære funktion er 
at støtte den dømte til at leve et kriminalitetsfrit liv samt 
føre kontrol med, at den idømte sanktion efterleves. Vores 
arbejde kræver således, at man er indstillet på at arbejde 
med såvel bløde som hårde værdier.

Vi kan tilbyde: 

Vi forventer, at du: 

-
registeret. 

Løn iht. aftale mellem Finansministeriet og Dansk Social-
rådgiverforening om ny løn. 

Alle kvalificerede uanset alder, køn eller religion opfordres 
til at søge. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kriminal-
forsorgsleder Susanne Oxholm Lerche, tlf. 7255 6950. 

Ansøgning vedlagt relevante oplysninger og dokumentation 
for uddannelse sendes inden mandag den 7. september 
2009 til:

Kriminalforsorgen
Afdelingen i Nordsjælland 
Helsingørsgade 10, 1. sal 
3400 Hillerød. 

Mailadresse: Susanneoxholm.lerche@kriminalforsorgen.dk 

Samtaler vil finde sted tirsdag den 8. og onsdag den 9. 
september 2009. Såfremt der ikke er sket henvendelse fra 
Kriminalforsorgen inden samtalerne, må stillingerne anses 
som besat til anden side.



Birthe Larsen
Master i pædagogisk udviklingsarbejde

Socialfaglig konsulent
til VISO

VISO søger en socialfaglig konsulent til vores arbejde med rådgivning
af kommuner og borgere i forhold til målgruppen børn og unge
med handicap og udsatte børn og unge.

Vi kan tilbyde dig et job i et engageret og udviklingsorienteret fagligt
miljø. Du bliver en del af et dynamisk team på børn og unge området,
der er en del af VISO i Odense med i alt 36 ansatte. Vi arbejder i
smukke lokaler, centralt placeret i Odense – tæt
ved stationen – og tilbyder dig attraktive arbejds-

gode kolleger.

Læs mere om stillingen på
www.servicestyrelsen.dk

Ansøgningsfrist
er tirsdag den 8. september kl. 12.

VISO er en del af Servicestyrelsen, som 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.

3 faglige koordinatorer
til Jobcenter Haderslev
Som faglig koordinator giver du dagligt medarbejderne den faglige
sparring, så teamet kan træffe beslutninger og driften opretholdes
og lever op til servicemålene til gavn for borgerne.

Du har gode kommunikationsevner og forstår at holde dig fagligt
opdateret inden for beskæftigelsesområdet og særligt inden for
ét af de 3 fagområder, hvor vi søger koordinatorer:

Du har en relevant uddannelse og erfaring – f.eks. kunne du være
socialrådgiver/socialformidler.

Løn efter gældende overenskomst cirka 360.000-420.000
eks. pension.

telefon 40 38 07 35.

Se hele jobopslaget
Se funktionsbeskrivelse på www.haderslev.dk/jobs

Send din ansøgning til: personaleLoen@haderslev.dk;
senest den 14. september 2009 kl.10.00



Forstander til forsorgshjemmet
Skovvang

Skovvangs grundværdi

Alle mennesker har krav på en værdig behandling. Det gælder
ikke mindst, når de er kommet skævt ind på tilværelsen og mang-
ler overskud til at finde vej ud af problemerne.

Skovvangs opgave

Intet andet forsorgshjem i landet har så mangfoldig en vifte
af tilbud som Forsorgshjemmet Skovvang. Der er stort fokus
på den enkeltes drømme og ønsker, og derfor kan Skovvang i
samarbejde med den enkelte beboer være med til at skabe nye
muligheder og ansvarsbevidsthed.

Den nye chef

75 beboere og ligeså mange medarbejdere har store forvent-
ninger til, at den nye forstander kan lede og inspirere, så medar-
bejderne – når de løser deres opgave kompetent, og troværdigt
efterlever Skovvangs grundværdi – kan udvikle sig sammen og
fortsat være Danmarks bedste forsorgshjem. Overliggeren på
Skovvang ligger højt – også når der skal ansættes en ny chef. Det
forventes, at du byder ind med:

 en relevant pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig videre-
og efteruddannelse

 betydelig ledererfaring og ledelsesteoretisk ballast

 erfaring med og forståelse for de personlige og samfunds-
mæssige problemstillinger, der er knyttet til social udstødning,
misbrug m.v.

 visioner
 en ledelsesstil, der bygger på dialog, tydelig kommunikation,
konstruktiv feedback og tillidsfuld delegering.

Til gengæld kan Skovvang tilbyde et krævende arbejde med mu-
ligheder for at få stor indflydelse og gøre en meningsfuld forskel,
hvor du samtidig udvikler dig fagligt, personligt og ledelsesmæs-
sigt. Der tilbydes en løn efter overenskomst med indplacering
på løntrin 49 + pensionstillæg såsom eksklusiv pension, hvilket
svarer til en årsløn på kr. 507.000. Der ydes kvalifikationsløn efter
principperne i lokal løndannelse.

For yderligere information om Forsorgshjemmet Skovvang
og ansættelsesproceduren se www.skovvang.dk. Yderligere op-
lysninger om stillingen kan fås ved henven delse til Holstebro
Kommune til direktør Helle Bro på telefon 9611 3701 eller afde-
lingschef Christian Bjerre på telefon 9611 4001. Desuden kan
konsulent Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval kontaktes på telefon
4073 4950 for en konfidentiel drøftelse af stillingens indhold.

Finder du jobbet interessant, kan du søge det på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-160-41004) og vedhæfte ansøgning og CV.
Ansøgningsfristen udløber onsdag den 2. september 2009, kl. 10.00.

Forsorgshjemmet Skovvang er en boform under Holstebro Kommune og er Danmarks ældste forsorgshjem.
Den fornemste opgave for Skovvang er at være et åndehul for mennesker i en svær tid. En af styrkerne ved Skovvang er, at det på én gang

fungerer som en social skadestue og som et sted, hvor nedbrudte mennesker kan få et længerevarende ophold, der er nøje afstemt efter den
enkeltes behov for støtte og omsorg.



Er du vores nye kollega
Ringkøbing-Holmsland søger en dygtig og udadvendt

Ansøgeren forventes at have et afklaret forhold til fagbevægelsen. 

Tiltrædelse i en prøvetid på 3 måneder.

Vi søger:
En selvstændig, initiativrig og dynamisk person.
En medarbejder med kendskab til arbejdsskadesager.
En medarbejder med erfaring fra et lignende job (vil blive foretrukket).

Vi forventer:

samt arbejdsskadesager

faglige team

Vi tilbyder:

under konstant udvikling 

Er det dig?
Matcher du ovenstående, så send os en skriftlig ansøgning, som naturligvis vil 
blive behandlet fortroligt.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Linda 
Nielsen, tlf.: 70 300 874.

3F Ringkøbing-Holmsland, Byskellet 33, 6950 Ringkøbing eller på mail:
linda.nielsen@3f.dk, så den er modtaget senest torsdag den 20. august 2009.

Hvis du vil vide mere om os, kan du finde os på www.3f-ringkobing.dk.

CENSORER SØGES
til socialrådgiver- og socialformidler-
uddannelserne samt tilhørende  
diplomuddannelser

Socialrådgiveruddannelsen i Århus, København, Esbjerg, 
Odense, Aalborg og Nykøbing Falster samt socialfor-
midleruddannelsen på Danmarks Forvaltningshøjskole 
skal beskikke censorer fra 1. februar 2010 for en 4-årig 
periode.

Grunduddannelsen består af 4 fagområder:

Diplomuddannelser
-

cialisering, herunder i demensområdet

samarbejde

praksis
-

sats

Censorerne skal deltage i bedømmelsen ved de eksterne 
prøver.  
Censorkorpset skal rådgive om uddannelsens kvalitet 
og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i 
forhold til videre uddannelsesforløb. 

Honorar efter Finansministeriets regler.

Ansøgningsskemaet, som skal anvendes, samt yderligere 
materiale om uddannelsen fås på
www.censorkorps-soc.dk eller hos:

Censorformandskabet
VIA University College
Socialrådgiveruddannelsen i Århus
Jens Chr. Skous Vej 2 
8000 Århus C
Tlf. 87 55 33 58

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 2. oktober 
2009 kl. 12.



DS:Kontakt



Kommissioner der kom til kort


