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Færre blade og færre
aktiviteter i 2010



Bliver det mon, som du
drømmer om?
Bliver det mon, som du
drømmer om?

Men det betyder også nedgang i
den fremtidige pension. Hvis hun
altså ikke selv gør noget. Og det

er faktisk ret let.
 Klik ind på pka.dk og læs, hvad

hun gør. Eller ring 39 45 46 00
og bestil et tilbud – lige nu kan

du endda vinde en rejse!

Annette har allerede en god
pensionsordning. Men lige  nu

har hun valgt at prioritere
sit liv anderledes: Der skal

være mere tid til familien og
til de andre interesser, hun

har. Derfor er hun gået ned
i arbejdstid...

...mere pension

VIND en weekend for

to til blomsterparken

Vi trækker lod mellem

alle, der bestiller et

PKA+



KORT  NY T

SENIORPR AKS IS PRISEN 2 0 0 9

RINGERE  V ILKÅR FOR SLÆGTSPLE JEFORÆLDRE

FORTSÆTTER I  KOMMUNALT  REGI FOREBYGGELSE
FRE M FOR STR AF



KORT  NY T

Læserbreve

DEBAT

NÅR MIDLET  BL IVER  MÅL

SKAL S IKRE
RETFÆRDIGHED

KL IK  D IG  T IL  ET
GR AT IS  WEEKENDOPHOLD



ARBE JDSL IV

Af Birgitte Rørdam

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

mit NYE job
SIGNE
STEENSBÆK NIELSEN
34 ÅR

> FRA: Kofoed Skole

> TIL: Metropol Socialrådgiveruddannelserne

LIVET SKAL IKKE VÆRE REN KAMPSPORT



ARBE JDSL IV





TEMA

barnets

REFORMTidlig indsats
 – men hvordan?



Tid til forandring
Nogle unge kræver mere af tilværelsen.

Personlige mål, et tæt fællesskab med

jævnaldrende og tryghed i nye omgivelser.

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.



Et liv kan ikke
repareres på et halvt år

TEMA
barnetsREFORM





Liv-Lykke anbragt 
          med clean mor

TEMA
barnetsREFORM





Min familie
fik en chance

TEMA
barnetsREFORM



Der er ikke en 
   voksen til hver



TEMA
barnetsREFORM

Uroen spidser til



Det kræver vi af
Barnets Reform

Børns vilkar 
ma

Kræver loft

ikke forring
es

over sagstal



pa alle skoler

Socialradgiver

Kommunale handlingsplaner
pa ungdomskriminalitet

TEMA
barnetsREFORM

TEMA



Vi stiller skarpt 
    på barnets behov
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Flere skal
i familiepleje
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Reform gør indhug 
      i retssikkerhed
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barnetsREFORM



       Svensk 
kommune 
knækker 

anbringelseskurven
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Dialog afløser 
      skriftlige underretninger



TEMA
barnetsREFORM



DS:NU

LEDERSEKTIONEN INDBYDER TIL TEMADAG

Det balancerede

lederskab

REVALIDERING

Netværksmøde

SENIORSEKTIONEN

Fagligt indhold i

pensionisttilværelsen

Karrieretelefonen

REGION ØST

Hellere rig og rask – end syg og fattig



DS:NU

DS-Kalender

Mindeord

Lej sommerhus på

Stevns til medlemspris

REGION NORD

Cafémøde for

fleksjob-berettigede



REGION

DER ER  FORSKEL  PÅ  FOLK

Giv adoptionsprocessen
mere tid og respekt

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:

REGION ØST



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.

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 person-
lig personalekonsulent tilknyttet. Vi
afholder netværks-caféer og kurser for
nyuddannede.

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!



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

ConCura
center for omsorg - udvikling - læring

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

undersøgelser

ConCura Socialkonsulenter

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde

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



 BEDRE FOR BORGERNE
Borgere, der er visiteret til hjælp efter § 95 og 96, har nu mulighed for at overdrage deres arbejdsgiver ansvar. 
Det giver ikke bare nye muligheder for borgerne – det giver også fordele for kommunen. 

Med BPAssistent planlægger borgeren selv hverdagen, men slipper for at holde styr på løn, forsikring og arbejds-
giverregler – alt det tager vi os af. Din kommune får bedre overblik over udgifterne og skal bruge mindre tid på 
 administration og kontrol – og heller ikke bekymre sig om hverken rekruttering, vagter eller vikardækning. Med 
 andre ord er  BPAssistent nemmere og billigere for kommunen og bedre for borgerne.  

  Se fordelene med BPAssistent på www.formidlingen.dk – eller ring for generel og uforpligtende 
 drøftelse af din kommunes muligheder og udfordringer med BPA

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere





Se begge stillingsopslag på

I Sociale Institutioner, Børn og Forebyggelse.

Vil du sammen med 7 engagerede kolleger være med til at
drive og udvikle Gentofte Kommunes 11 sociale børne- og

Vi søger en barselsvikar for konsulent (37 timer/pr. uge)

Som konsulent vil du kunne dække et bredt spektrum af
opgaver, som spænder fra visitation til udviklingstiltag og
projekter, faglig formidling og strategiske opgaver.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte
kontorchef Sanne Nielsen, tlf. 3998 4010, mail:
sani@gentofte.dk eller institutionskonsulent Ann-Louise
Stie Broberg, tlf. 3998 4069, mail: anls@gentofte.dk

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2009.

www.fredensborg.dk

Fredensborg Kommune vil have medarbejdere som er fokuserede &
udadrettede, ambitiøse & fornyende. Vi tilbyder en arbejdsplads hvor
forskellighed er en ressource og fællesskab er vores anker.

Job i Jobcenter
FREDENSBORG

Herligt sygedagpengeteam søger leder
Vi kan tilbyde

Mangfoldigt Jobhus søger leder
Vi kan tilbyde

Herligt sygedagpengeteam søger kollega
Vi kan tilbyde

LÆS MERE OM STILLINGERNE PÅ WWW.FREDENSBORG.DK





Her ser vi dig

Her ser vi dig …er et løfte. Sådan vil Hørsholm Kommune kendes som arbejdsplads: Vi ser dig som det hele menneske. Vi ser dine behov, dit
talent, din indsats, dit potentiale, og vi bakker din udvikling op. Her ser vi dig er en omgangsform, der forpligter dig, din ledelse og din kollega.
Vi ser hinanden!

På grund af ønske om at udvide ansøgerfeltet
genopslås stillingen som teammedarbejder i
Socialcentret

Socialcentret søger en ny teammedarbejder til afsnit-
tet for Handicap og Specialundervisning. Socialcentrets
handicapafsnit servicerer voksne borgere, som uanset
forsørgelsesgrundlag har behov for en pædagogisk og
socialfaglig indsats.

Teammedarbejderen skal være med til at servicere
handicappede borgere inden for primært servicelovens
områder.

ledning, samt sagsbehandling indenfor følgende
områder:

Socialcentret består af ialt 35 medarbejdere. Strukturen
er baseret på og afhængig af et tværfagligt samarbejde
imellem de forskellige undergrupper, der på tværs af
faggrænser arbejder på at kunne yde den optimale
hjælp for vores borgere.

Vi tilbyder

Vores slogan er at ”her ser vi dig”, hvilket betyder at
vi ser dig som ”en hel person”, hvorfor vi har fokus

kompetenceudvikling.

med til at sætte dagsordenen i et arbejdsmiljø præget
af tværfaglighed og samarbejde.

og faglig sparring.

frugtordning og motionscenter.

Vi forventer, at du

rådgiver

sparring på tværs af faggrænser

marginaliserede borgere

mundtligt.

Løn og ansættelsesvilkår

principperne om ny løn inden for relevant overenskomst-

Rådhuset ligger tæt ved Kokkedal station med gode
transportforbindelser.

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

Ansøgning mærket ”teammedarbejder – Socialcentret”
og vedlagt CV, skal være os i hænde senest fredag den

Hørsholm Kommune

Ådalsparkvej 2

Teammedarbejder
til Socialcentret



Afdelingsleder
Brænder du for hjemløseområdet og for ledelse og
udvikling, så er jobbet som afdelingsleder af Forsorgs-
hjemmet Karlsvognen i Holbæk måske noget for dig.
Vi er en lille døgninstitution med 14 pladser, og vi er
beliggende midt i Holbæk by. Vi modtager hjemløse med
svære sociale, misbrugsmæssige, psykosociale og psykia-
triske problemstillinger.
Du skal stå for den daglige ledelse og drift samt holde
dig opdateret med udviklingen på hjemløseområdet og
deltage i relevante netværk.
Du kan læse mere om stillingen på www.job.holbaek.dk

www.holbaek.dk

Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

Familierådgiver
Familieafsnittet søger en familieråd-
giver med tiltrædelse snarest muligt.

Familieafsnittet er en integreret del
af Børne- og familieafdelingen og
området er bl.a. karakteriseret ved høje
ambitioner om en koordineret indsats
overfor børn med behov for særlig
støtte og dermed også stor vægt på
det tværfaglige samarbejde.

Det er en del af kommunens ansæt-
telses politik at fremme en ligelig køns-
fordeling og etnisk ligestilling.

Ansøgningsfrist: den 23. oktober
2009, kl. 12.00.

Læs hele jobopslaget
www.albertslund.dk/job

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

Integro-Cortex A/S
søger sagsbehandlere, som brænder
for sagsbehandling indenfor afklaring og
jobplacering af Match 4 og 5.

www.integro-cortex.dk



Familieafdelingen opruster og omorganiserer

Med det socialpædagogiske arbejde i fokus.

Familieafdelingen i Frederikssund Kommune er i gang med en  
omorganisering, som medfører en opnormering af sagsbehand-
lere til handicapområdet og oprettelse af faglig koordinator 
stillinger.

Vi søger derfor
 1 - 2 socialrådgivere/socialformidlere til Børneteamet, handica-
penheden/sektionen.
1 – 2 socialrådgivere/socialformidlere til Ungeteamet, handica-
penheden/sektionen.
1 faglig koordinator til Ungeteamet.

Faglig koordinator
Som faglig koordinator vil du indgå i en tværfagliggruppe med 
andre faglige koordinatorer, der omfatter myndighedsområdet og 
foranstaltningsområdet. Du vil ligeledes indgå i et tæt samarbejde 
med lederen af Ungeteamet.

I Ungeteamet skal du være faglig koordinator for ca. 14 social-
rådgivere/socialformidlere, der henholdsvis arbejder med socialt 
udsatte unge og unge med handicap.

Vi søger en faglig koordinator, der gennem egen solid praksis, 
kan understøtte og koordinere den faglige og daglige kompeten-
ceudvikling i gruppen af rådgivere, herunder at der er fokus på 
læring i faggruppen.

Faglig koordinators primære opgaver

Socialrådgiver/socialformidler til Børneteamet og 
Ungeteamet
I sagsbehandlingen vil indsatsen være koncentreret om den gode 
rådgivning og vejledning og det tværfaglige samarbejde i forhold 
til barnet/den unge med handicap og dets familie.

Hovedparten af det administrative arbejde varetages af sags-
administrative medarbejdere.

Du vil i dit arbejde få støtte af handicapkonsulenten og faglig 
koordinator.

Søger du stilling i Børneteamet, bliver du en del af et team der 
består af faggruppen for børn med handicap og faggruppen for 
socialt udsatte børn og faggruppen af familiekonsulenter.

Søger du stilling i Ungeteamet, bliver du en del af et team der be- 
står af faggruppen for socialt udsatte unge og faggruppen for 
unge med handicap og faggruppen kontaktpersoner og unge-
konsulenter.

Der er tale om en ny tværfaglig organisering, og vi forventer os 
meget af brobygningen mellem områderne.

Vi forventer

af opgaven med dine socialfaglige kompetencer
-

dig realisme

selvfølge.

Fælles for stillingerne

Kontaktpersoner
Vil du vide mere om stillingerne er du meget velkommen til at 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og 
principperne om Ny Løn.

Ansøgning

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning via e-mail til adressen 

Alternativt kan din ansøgning sendes som almindeligt brev til 
Frederikssund Kommune 
Opvækst & Uddannelse 
Familieafdelingen
Torvet 2 



Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 23. oktober 2009

Sagsbehandlere
Revalideringsteamet har brug for to socialfagligt ud-
dannede medarbejdere til at foretage opfølgning i
revalideringssager.

Vi søger sagsbehandlere der kan arbejde selvstændigt og i
team, har god systematik og er målrettede på deres opgaver.

Vi ønsker sagsbehandlere der er gode til kontakt med bor-
gerne og uddannelsesinstitutionerne, der kan foretage visi-
tering til afklaring af arbejdsevnen, vurdere ændring af job-
plan, indstille til fleksjob og førtidspension.

Teamet har høj grad af faglighed og tilbyder god tid til op-
læring, vi yder støtte/vejledning af faglig konsulent og ikke
mindst så har vi et godt arbejdsfællesskab.

Har du lyst og kvalifikationer til stillingen så send os din
ansøgning.

Socialrådgivere/
socialformidlere
Børn og familiecenter Gudenå, Randers Kommune,
søger to medarbejdere på 37 timer ugentlig. Der er
en fast stilling i anbringelsesgruppen og et årsvika-
riat i forebyggelsen. Stillingerne ønskes besat pr. 1.
november 2009 eller snarest derefter.

Flere oplysninger fås hos distriktsleder Henrik Jo-
hansen, tlf. 8915 4590, fagkonsulent i anbringelsen
Dorte Broberg, tlf. 5156 2333, eller fagkonsulent i
forebyggelsen Dorte Pagter, tlf. 8915 4563.

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

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2009.

Randers 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?
Handicap & Psykiatri opruster, omorganiserer og søger en

Teamleder
Vi er i gang med en større omorganisation af Han-
dicap & Psykiatri, som blandt andet medfører, at vi
søger en teamleder til afdelingen.

Teamlederens primære opgaver:

len og psykiatridelen.

lovgivning.

Hvem er vi:

og aftalestyring.

Kontaktpersoner

Løn- og ansættelsesvilkår

enskomst og principperne om ny løn.

Ansøgning

Handicap & Psykiatri

HANDICAP & PSYKIATRI

Læs meget mere om stillingen og ledelsesgrundlaget på www.lemvig.dk



Ny sygedagpengeleder 
til Jobcenter Skive
I forbindelse med Regeringens handleplan for nedbringelse af syge-
fraværet i Danmark, har vi i Jobcenter Skive valgt at intensivere 
vores indsats på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet. Vi 
tror på at en forebyggende, tidlig, aktiv og hurtig indsats, er vejen 
frem i forhold til at minimere antallet af borgere på sygedagpenge.

I praksis betyder det blandt andet, at alle sygedagpenge modtagere 
skal til en samtale senest efter 5 ugers sygdom, at der skal ske 
personlig opfølgning i alle ydelsessager minimum én gang om ugen 
og at sagsbehandlerne skal arbejde med et sagstal på 25 sager. 
 Organisationen styrkes yderligere med ekstra ressourcer til fore-
byggelse i virksomhederne samt ansættelse af faglige konsulenter.

Vi arbejder netop nu med at tilpasse vores organisation til denne 
indsats, som forventes fuldt implementeret januar 2010.

Det vi mangler, er en person, der kan stå i spidsen for dette 
arbejde. I tæt samarbejde med Arbejdsmarkeds chefen skal du  
som sektionsleder sikre 

den
udvikles

i
-

lingsorienteret 

og andre beslutninger
på
på

Det forventes, at du: 

området i øvrigt

dine

udnyttelse 
i

aktivt spiller en rolle i Jobcenterets ledelsesgruppe

Organisationen
Afdelingen er placeret i Jobcentret under Arbejdsmarkedschefen. 
Der er pt. ca. 40 medarbejdere. Vi forventer, at den nye tilgang 
på området vil betyde, at der skal ansættes nye medarbejdere i 
afdelingen.

Sygedagpengeafdelingens primære opgaver er sygedagpenge-

jobkonsulentfunktionen og arbejdspladsfastholdelse.

Kontaktperson: Arbejdsmarkedschef Lars Harder 99 15 62 40 
eller mail lhar@skivekommune.dk
Løn: 
Startdato: Hurtigst muligt eller 1. december.

Ansøgningsfrist 
Onsdag den 21. oktober 2009, kl. 12.00.
Første samtale forventes afholdt den 27. oktober. En eventuel 
 anden samtale forventes afholdt 29. oktober.

Ansøgning sendes til
Pr. mail til rdbk@skivekommune.dk 
eller med post til: Jobcenter Skive, Torvegade 10, 7800 Skive
Att.: Rikke Kirkensgaard

Job

www.skive.dk

Skive Kommune opfordrer alle interesserede – uanset alder, 
køn, race, religion eller etnisk baggrund – til at søge.

3F Djursland 
søger snarest en socialrådgiver

-

-

-
stem AURORA. 

Vi forventer, at du:

-

Vi kan tilbyde:

-
verforening.



DS:Kontakt



Stomp og de store værdier


