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Straf hjælper ikke



Man gør dem til monstre





ARBE JDSL IV

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

KARRIEREFORLØB:

HELLE ENA ANDERSEN,
31 ÅR

> FRA: Sygedagpenge Frederikssund Kommune

> TIL: Psykiatrisk Center Nordsjælland
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ARBE JDSL IV

STRE SS KOSTER JOBBET

FÅ DET BEDSTE UD AF
TEAMARBE JDER

VI  ER  JOBNOMADER

TR AF IKS IKRE  ANSATTE

JA , CHEFEN ER  EN ID IOT !



Århus river
boligproblemer ned









Sådan kommer vi i mål
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Plejehjem
med højt til loftet







En værdig løsning

Blomsterhandler
sprang ud som
socialrådgiver



REGION

SOCIALR ÅDGIVERNE DELTAGER DER, HVOR

VILKÅRENE FOR PROFE SS IONEN DRØFTE S  OG BE SLUTTE S

REGION NORD

Klik dig til et gratis weekendophold



, har været vores vision
lige siden vi startede i 2002.

-

, da vi er

-
-

ALTERNATIV TIL ANBRINGELSE
BOTRÆNING

SØPRAKTIK
SOCIAL MENTORER

FAMILIEINDSATS

STØTTE I UDDANNELSE
HELHEDSORIENTERET

-

6613 8028



DS:NU

GENERALFORSAMLING

Alkoholbehandlere

TEMADAG

Alkoholbehandlere

SENIORSEKTIONEN

Besøg

Det grønlandske Hus

BORNHOLM 2009

Arbejdsglæde

og begejstring

Arbejdsmiljø-
telefonenB

Karrieretelefonen



DS:NU

FAGLIGT UDSYN I NORD

Socialrådgiverne styrker

og udvikler det faglige

råderum

SYRIEN RUNDT

Rejse for seniorer

SDS har fået venner –

vil du være én af dem?

DS-Kalender



Nedskæringer opløser børnefamilier

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:

Opdatér dig selv
– og slip for restance



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.

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



Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Bofællesskabet Rosenly

Tilbud om døgnophold for enlige-, etniske
minoritets-kvinder og deres børn

Rosenly tilbyder:

Kontakt:

rosenly@santlukas.dk

Læs mere på: www.sanktlukas.dk

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne arbejdsplads
med godt 300 medarbejdere samt hjem for et diakonifællesskab,
hvor en del af medlemmerne arbejder på nøgleposter i huset.
Et sted, hvor pionerånd og omsorg  for medmennesket går
hånd i hånd.



ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde

D A N M A R K

HandicapHjælp Danmark
Stationsalléen 42, 1. sal
2730 Herlev
Tlf: 88 88 71 71
www.hhdanmark.dk

Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance
(BPA) kan en borger nu frit vælge at overdrage arbejdsgiveran-
svaret til en privat virksomhed som HandicapHjælp Danmark.

HandicapHjælp Danmark leverer skræddersyede BPA ydelser
og hjælper bl.a. med:

 Udbetaling af løn til hjælpere
Indberetning til Skat, ATP og feriekonto
Kontrakt på hjælpere
Forsikring af hjælpere

 Indberetning af sygedagpenge samt barselsordning
 Indberetning af lønstatistikker til Danmarks Statistik

Borgeren får tilknyttet en fast
kontaktperson samt adgang til
et IT system, som gør det nemt
og hurtigt at oprette hjælpere,
lave vagtplaner, indberette
timer til vores lønkontor m.m.

Personlig og professionel hjælp til handicappedeD A N M A R K

HandicapHjælp Danmark
Stationsalléen 42, 1. sal
2730 Herlev
Tlf: 88 88 71 71
www.hhdanmark.dk

Borgerstyret Personlig Assistance
- lad os hjælpe



Vestegnens Erhvervscenter · Knudslundsvej 33 · 2605 Brøndby · Tlf.: 4328 3300
vestegnens@brondby.dk  · www.vestegnens.dk

Stress temadag
Vestegnens Erhvervscenter inviterer offentlige virksomheder og institutioner
til temadag om stress den 19. november kl. 09.00-14.00,
i Kulturhuset Kilden, Brøndby

Stress kan bekæmpes
Stress bliver stadig mere udbredt. Det
er dyrt for kommunerne og har store
menneskelige omkostninger for de,
som rammes.

For at kunne bekæmpe stress er det
vigtigt med viden, en viden som
Vestegnens Erhvervscenter har.

Vi skaber målbare resultater
Vestegnens Erhvervscenter har stor

succes med både undervisning og
behandlingsforløb indenfor stressom-
rådet. 80% af deltagerne raskmeldes
efter forløb hos os.

Kom og hør nærmere om vores tilbud
og kompetencer og bliv blandt andet
klogere på

Hvad er stress, og hvad er ikke stress?
 Hvordan kommer man stress til livs?
 Hvordan forholder man sig bedst til
 mennesker med stress?

Bobby Zachariae er gæsteforelæser
ved arrangementet.

Praktiske oplysninger
Tilmelding til temadag hos Vestegnens
Erhvervscenter (43 28 33 00) eller på
vestegnens@brondby.dk
Det er gratis at deltage. Kom gerne
flere fra samme sted.Tilmeldingsfrist er
d. 12/11-2009, hvorefter du modtager
endelig bekræftelse. Temadagen
afholdes i Kulturhuset Kilden,
Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Albatros

SUPERVISION  ORGANISATION  LEDELSE  SAMARBEJDE  COACHING

V E S T E R G A D E  41  8000 Å R H U S  C

TLF. 86 18 57 55  WWW.ALBATROS.DK

COACHINGUDDANNELSER
DYNAMISK COACHING FOR LEDERE
Udvid dine ledelseskompetencer - skab organisatoriske resultater, muligheder
og udvikling med ledelsesbaseret coaching

give svarene i en anerkendende og

arbejderes potentiale samtidig med,

i praksis

K
moduler

DYNAMISK COACHING FOR FAGPROFESSIONELLE

muligheder

andre menneskers potentiale

kendende, udviklende og reflekteret
dialogrum

det i praksis

hjerte og hjerne!

K
moduler

Brug din stemme!
Der er kamp om pladserne som
delegeret i din pensionskasse.
Og derfor er der valg i

Du kan stemme elektronisk eller på
en stemmeseddel. Du skal afgive din
stemme senest 14. november 2009.

På pka.dk kan du se kandidaternes
præsentation af dem selv.



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!

Med start i 2010 tilbyder Multi-
versitetet i henholdsvis Århus
og Hillerød, et toårigt kursus i
systemisk og narrativ samtale-
praksis.

Målgruppe
Kurset henvender sig til profes-
sionelle, der har samtaler med
enkelte, par, familier og/eller har
opgaver, der organiserer møder
mellem klienter og profession-
elle (f.eks. netværksmøder og
supervision) som en del af deres
arbejde.

Kursets formål
Den systemisk-narative tradi-
tion, der er kursets primære teo-
retiske og praktiske reference-
ramme, leverer såvel teoretisk
som praktisk inspiration til
- at gennemføre og udvikle

samtaler på ovenstående
grundlag.

- måder at håndtere de dilem-
maer og vanskeligheder, som
den enkelte støder ind i, i sin
praksis.

- evnen til at se sig selv og sin
praksis i en organisatorisk
kontekst.

Kursets form
Kurset vil være en blanding af
oplæg fra underviserne, øvelser,
rollespil, interviewtræning, små
workshops med afsæt i kursis-
tens medbragte eksempler på
deres arbejde.

Underviser
Mats Widsell og John Gurnæs

Se Multiversitetets hjemme-
side www.multiversitetet.dk for
videre information eller kontakt
Mats Widsell på tel. 40 56 61 82
eller mats@widsell.dk

-et netværk af systemiske og
narrative praktikere

Kursus i systemisk og narrativ samtalepraksis

CAFA
-  Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn,

unge og familier

-  Supervison, konsultation, coaching og undervisning
til fagfolk.

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

CAFA afholder konference om netværks- og slægtspleje tirsdag d. 16.
marts 2010.
Læs mere om konferencen på www.cafa.dk.



Med en Studieforsikring i BAUTA er du sikret til lav pris
Studieforsikringen omfatter

Indboforsikring
Rejseforsikring Verden
inkl. afbestillingsforsikring
Ulykkesforsikring

Prisen for Studieforsikringen er 328-424 kr. pr. kvartal
(indeks 2009) alt efter, hvor du bor.
Spar 8 % ved at betale én gang om året.

>Har du en Studieforsikring i BAUTA, kan du få 25 % studierabat på Bil-, Motorcykel- og Knallertforsikring<

www.lb.dk  -  Tlf.: 3315 1545

Tegner du enStudieforsikring,
donerer BAUTA 100 kr.*

til ICN projekterne.Anbefalet afSygeplejestuderendesLandssammen-slutning

Få bedre råd

* BAUTA donerer i perioden 1. august 2009 til og med 31. december 2009,
100 kr. for hver Studieforsikring, der bliver tegnet i BAUTA

BAUTA FORSIKRING A/S
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 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

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF 
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk



... søger vi vejledere/virksomhedskonsulenter - og vi vil ha’ din ansøgning med i bunken!

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

til Jobcenteret
Vi ruster os til de nye udfordringer med større ledighed og nye op-
gaver. Derfor søger vi folk til:

vejlednings- og afklaringsforløb, samt jobsøgningsforløb for
ledige
virksomhedsservice og etablering af praktisk samarbejde mellem
jobcenter og virksomhed, sammen skal vi fastholde borgerne og
sørge for afklarings- og indslusningsforløb på arbejdsmarkedet.

Du kommer til at arbejde med forskellige målgrupper herunder
unge og voksne – mere og mindre arbejdsparate – både individuelt
og i holdforløb.

Har du erfaring med målgrupperne og erfaring som vejleder eller
virksomhedskonsulent håber vi meget at se din ansøgning hos os!

I Rødovre Jobcenter lægger vi vægt på metodeudvikling og den
fælles energi, når vi skal nå de gode resultater. Vi lægger vægt på
det gode arbejdsmiljø – der bl.a. indebærer stor indflydelse på eget
arbejde.

Mere information
Har du flere spørgsmål, kan du kontakte Teamchef Vigga Pedersen
på telefon 36 37 70 60.

Vi behandler ansøgningerne efterhånden som de kommer ind og
holder ansættelsessamtaler løbende.

Ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter
principperne i den lokale løndannelse.

Ansøgning
Vi vil meget gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest
den 24. november 2009. Send den med relevante bilag til Rødovre
Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller på e-mail rk@
rk.dk. Mærk ansøgningen / skriv i emnelinjen: Personaleafdelingen
/09.03360.



Efter mange års virke som forstander
har den selvejende institution Dohns
Mindes leder valgt at gå andre veje
jobmæssigt.

Vi søger derfor en ny dynamisk leder, som
kan stå i spidsen for den fortsatte drift og
udvikling af institutionen.

Dohns Minde indgår i Gentofte Kommu-
nes samlede tilbud af sociale institutioner
på børne- og ungeområdet, som omfatter

Dohns Minde og Gentofte Kommune har et
tæt samarbejde. Gentofte Kommune vægter
en udviklingsorienteret tilgang i samarbejdet
med fokus på fælles udviklingsområder for
alle institutionerne. I disse år er der særlig
fokus på brugerinddragelse, inklusion og
magtanvendelser. Dohns Minde er endvide-
re aktuelt i gang med et større udviklingsfor-
løb omkring kommunikation og samarbejde
og en styrkelse af den fælles pædagogiske
platform og de pædagogiske metoder.

Generelt er børne- og ungeområdet i
Danmark i forandring, og der stilles nye krav
til indsatserne på området. Også institutio-
nerne vil blive stillet over for nye udfordrin-
ger i fremtiden, hvor tilbud og indsatser skal
tilpasses, omlægges og udvikles.

Vi søger derfor en leder, som kan under-
støtte og videreføre den igangværende
udviklingsproces på Dohns Minde og være
drivkraft i forhold til løbende at matche in-
stitutionens tilbud med omverdenens behov
og krav.

Lederens opgaver
Som leder af Dohns Minde skal du have fo-
kus på udviklingsbehovene inden for børne-
og ungeområdet og kunne sætte kreativitet
og nytænkning i spil i forhold til opgaverne:

den overordnede pædagogiske ledelse
og udvikling
den administrative og økonomiske ledelse

videreudvikling af tilbud med høj faglig
kvalitet styret af fælles overordnende mål
samarbejde med kommunale aktører og
indgå i netværk med de øvrige 9 instituti-
onsledere på Gentofte Kommunes sociale
institutioner for børn og unge.

Faglige og personlige

Din uddannelsesmæssige baggrund kan

felt, men vi vil lægge vægt på, at du:
har relevant videreuddannelse og ledel-
seserfaring
har erfaring fra døgninstitutionsområdet
er visionær og udviklingsorienteret med
personlig gennemslagskraft
er i stand til at omsætte centrale politikker
til en pædagogisk praksis
kan inspirere og engagere i en dialog-
orienteret ledelsesstil
kan samarbejde på mange niveauer og
markedsføre institutionens tilbud
er administrativ og økonomisk stærk og
har sans for analytisk tænkning og fagligt
overblik.

Ansættelse sker i henhold til gældende

for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan
du kontakte kontorchef Sanne Nielsen,
tlf. 3998 4010, sani@gentofte.dk

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 19. november 2009.
Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Ansøgning sendes til ansættelsesudvalgets
sekretær:

Gentofte Kommune
Børn og Forebyggelse
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att.: Inger Ottzen

Dohns Minde
- ejes af Fonden af 23. april 1882. In-

stitutionen har driftsoverenskomst med

Gentofte Kommune. Dohns Minde har

plads til 14 børn og unge i alderen

4–18 år, som har behov for kortere eller

længerevarende anbringelse uden for

hjemmet på grund af familiemæssige,

sociale og emotionelle vanskeligheder.

Dohns Minde er lokalinstitution for

Gentofte Kommune, men modtager

derudover børn og unge fra en række

af de øvrige kommuner i Region

Hovedstaden. Der er i alt 17 faste

medarbejdere på institutionen. Institu-

tionen drives i medfør af servicelovens

§ 67.

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



www.dukh .dk

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

Vi tilbyder

Vi forventer, at du har 

resse, da du skal rådgive inden for mange områder.

Om os 

inden for det sociale område, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. 
Vi formidler vores erfaringer i temahæftet “DUKHsen”, artikler til andre 
medier, undervisning og foredrag.

Yderligere oplysninger
Læs det fulde stillingsopslag og mere om DUKH på www.dukh.dk/stillinger

Ansøgning

til:

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

eller på mail: mail@dukh.dk

Socialfaglig rådgiver til Kolding
Er retssikkerhed og handicapområdet noget for dig?



Socialfaglig konsulent til Familieafsnittet

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

Familieafsnittet søger en socialfaglig kon-
sulent med tiltrædelse snarest muligt.

Familieafsnittet er en integreret del af
Børne- og Familieafdelingen, som derudover
består af Sundhedsplejen, Familiehuset,
Støttepædagogkorpset og PPR. Børne- og
familieområdet 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 tværfag-
lige samarbejde og samspillet med skoler
og daginstitutioner.

Familieafsnittet består af 20 medarbejdere
fordelt i en administrationsgruppe, en børne-
gruppe, en ungegruppe, en specialgruppe
i forhold til handicappede børn og unge,
samt en døgnplejegruppe.

Den socialfaglige konsulent vil indgå i et tæt
samarbejde med lederen af Familie afsnittet
om varetagelse af den daglige drift og ud-
vikling af organisation og metoder.

 De primære arbejdsopgaver er

og samarbejdspartnere

udvikling

lovgivning

og Ungeudvalget

afsnittet

Vi lægger vægt på, at du
-

ler med grundig erfaring fra arbejdet i en
familieafdeling

lovgivning

- metodeudvikling og implementering af

med børn og familier

arbejde tværfagligt

afsnittet

Vi tilbyder

konsulenter i Børne- og Familieafdelingen

gerede kollegaer

Løn og ansættelsesforhold

ansættelsespolitikken i Albertslund Kom-
mune at fremme ligelig kønsfordeling og
etnisk ligestilling

Yderligere oplysninger
Fås ved at kontakte leder af Familieafsnittet
Lotte Rasmussen på telefon 4368 6481.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest
den 19. november kl. 12. Jobsamtaler for-
ventes afholdt onsdag den 25. november.
Ansøgningen skal sendes til

Albertslund Kommune
Familieafsnittet, Rådhuset,
Nordmarks Allé, 2620  Albertslund
Att. Lotte Rasmussen



www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Socialrådgiver/socialformidler
til Jobcenter Ballerup

www.hillerod.dk

FAMILIE- OG UNGERÅDGIVERE
Familier og Sundhed

Familierådgivning søger talentfulde, udviklingsorienterede

familie- og ungerådgivere – gerne med et par år på bagen.

Familierådgivning har gennem årene været en arbejdsplads

med dygtige og kompetente medarbejdere. Dette er sket

gennem en målrettet indsats for at sikre optimale vækst-

betingelser for den enkelte medarbejder. Dels gennem intern

uddannelse og metodeudvikling. Dels gennem længere-

varende efteruddannelsesforløb og personalepleje med fokus

på den enkeltes udvikling. Alt dette i en arbejdskultur, hvor

teamtanken og den anerkendende tilgang er i centrum.

Når man udvikler talenter bliver de interessante for andre

sektorer. Derfor har vi nu tre ledige fuldtidsstillinger vakante.

Dygtige folk har efter 5-6 lærerige år søgt nye udfordringer

inden for behandlingssektoren i private organisationer. Vi er

glade for at have medvirket til, at dygtige socialrådgivere efter

en god tid hos os kan fortsætte karrieren i mere specialiserede

stillinger. Nu venter vi med spænding på hvad nye talenter

kan berige vores organisation med.

Vi søger

En ungerådgiver til sagsbehandling af unge over 14 år og deres

familier. Der er tale om myndighedsarbejde efter serviceloven

§ 52. Du bliver en del af et tæt netværk af samarbejdspart-

nere med tværfagligt perspektiv. Dit eget team består af fem

ungerådgivere.

To familierådgivere til sagsbehandling af familiesager. Du

bliver en del af en spændende tværfaglig struktur, hvor der

stilles krav til det almene om at arbejde med børnene og

deres forældre, inden sagen bliver en sag i Familierådgivning.

Dit eget team består af 8 familierådgivere.

Hvis du er et talent, der gerne vil udvikles – eller en erfaren

rådgiver, der gerne vil udfolde dig i nye kreative rammer – så

har du chancen for at sætte dit fingeraftryk på en organisation

i stadig forandring – en organisation hvor din udvikling er i

højsædet.

Løn og ansættelsesforhold

Kom med dit udspil – prøv os af – så finder vi sikkert en

løsning, som du vil være tilfreds med. Der er knyttet særligt

F-tillæg til ungerådgiverstillingen.

Du kan få mere at vide om stillingen ved at ringe til Steen

Bager, sektionsleder på tlf. 7232 5540 eller mail

stba@hillerod.dk

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 24.

november 2009.

Ansøgning med relevante data sendes til Hillerød Kommune,

Familier og Sundhed, Familierådgivning, Trollesminde Alle 27,

3400 Hillerød senest den 19. november 2009.

Socialrådgiver/
socialformidler
til Børn- og Unge Rådgivningen
Ringsted Kommune søger pr. 1. december eller snarest muligt to nye kollegaer
37 timer om ugen til at arbejde med børn og unge med særlige behov – herunder
alvorligt syge børn samt børn med handicap.

Vi er en afdeling i udvikling, der tilstræber at organisere opgaverne, så alle ansatte
har mulighed for at deltage i særlige projekter, fx med fokus på en bestemt mål-
gruppe eller en bestemt metode. Vi er 25 engagerede rådgivere, familieplejekon-
sulenter, administrativt ansatte mv., der har det godt med hinanden. Alle har eget
kontor i et smukt hus tæt på stationen.

Ringsted Kommune har en børne- og ungepolitik, der sætter børn og unges fær-
digheder og kompetencer helt i centrum. I Ringsted Kommune vil vi fokusere på,
hvad børn kan, selv om de har det svært.

Arbejdet tager afsæt i myndighedsopgaver inden for servicelovens kapitel 9 og 11.

I arbejdet har vi særlig fokus på undersøgelses- og udredningsarbejde, udarbej-
delse af handleplaner samt iværksættelse af hjælpeforanstaltninger i forhold til
børn og familier.

Vi forventer, du kan arbejde tværfagligt, da en stor del af arbejdet er organiseret i
distrikter.

Ud over din uddannelse må du også meget gerne berige os med erfaring fra so-
cialt arbejde, humor, energi og en markant tydelighed i selvstændige beslutninger,
der gør, at du udviser ansvar og handlekraft.

Du vil få tilbudt supervision med kolleger og indgå i et fagligt team, der prioriterer
samarbejde, kvalitet og faglig sparring.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Send din ansøgning – gerne på mail – til adressen nedenfor.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte gruppeleder
Eva D. Christensen, 5762 6281 eller rådgiver Nadia Christensen, 5762 6270.

Ansøgningsfrist: 19. november kl. 12.00
Ansættelsessamtaler: Onsdag den 25. november
Arbejdsgiver: Ringsted Kommune, Børn- og Ungeafdelingen
Adresse: Hækkerupsvej 1, 4100 Ringsted
Tlf.: 5762 6200
E-mail: bk@ringsted.dk



Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Du vil blive en del af vores ydelsesteam, der 
består af 14 ydelsesrådgivere, hvoraf to har 
særlige kompetencer som ressourcepersoner.
Vi har et godt kollegialt fællesskab, hvor der er 
højt til loftet og stor selvstændighed i opgave-
løsningen. Du skal have lyst til at tage ansvar 
for løsning af opgaverne, samt bidrage til at be-
vare det gode arbejdsmiljø. Vi arbejder hele ti-
den med at forbedre og udvikle arbejdsmeto-
derne og det bliver du også en del af.

Faglig ressourceperson til kontanthjælp 
samt socialfaglig råd og vejledning.
Vi søger en socialrådgiver, der som den ene af 
teamets to ressourcepersoner sikrer, at teamet 
har et fagligt højt niveau på kontanthjælpsom-
rådet, samt i den socialfaglige råd og vejled-
ning til udsatte borgere.

Arbejdsopgaver
være ajour med ny lovgivning på 
kontanthjælpsområdet
udarbejde og sikre implementering af nye 
arbejdsgange som følge af ny lovgivning
kvalitetssikre klagesager vedrørende
kontanthjælp og enkeltydelser
kontaktperson i forhold til interne og eksterne
samarbejdspartnere i generelle spørgsmål om 
kontanthjælp og enkeltydelser
ansvarlig for at vedligeholde 
informationsmateriale til borgere, samt interne
og eksterne samarbejdspartnere
sagsbehandling vedrørende bevilling og 
udbetaling af kontanthjælp, herunder 
indberetning til KMD Aktiv
opfølgnings- og kontrolopgaver
telefonisk og personlig borgerbetjening.

Vi forventer, at du 
er uddannet socialrådgiver eller 
socialformidler
har stor faglig viden om 
kontanthjælpsområdet, og er i stand til at 
formidle denne til kolleger og 
samarbejdspartnere
har lyst til at betjene borgere og kolleger i 
andre centre ved personlig og telefonisk 
henvendelse
som person er positiv, serviceminded og 
videbegærlig.

Kollega til udbetaling af kontanthjælp
Vi søger en ny kollega, der har erfaring med be-
villing, udbetaling og opfølgning i kontant-
hjælpssager.

Arbejdsopgaver
sagsbehandling vedrørende bevilling og 
udbetaling af kontanthjælp, herunder 
indberetning til KMD Aktiv
behandle uddata
opfølgnings- og kontrolopgaver
telefonisk og personlig borgerbetjening.

Vi forventer, at du 
har erfaring fra en lignende stilling
er uddannet socialrådgiver, socialformidler 
eller kommunom
har lyst til at betjene borgere, arbejdsgivere
og Jobcentret ved personlig og telefonisk 
henvendelse
som person er positiv, serviceminded og 
videbegærlig.

Til begge stillinger tilbyder vi
et job i en kommune der er ambitiøs og 
udviklingsorienteret
grundig oplæring, plads til din faglige og 
personlige udvikling
kolleger der vægter godt humør og kollegialt 
ansvar højt
en arbejdsplads der ligger tæt på offentlige
transportmidler
fleksibel arbejdstid. 

Løn og ansættelse
Lønnen fastsættes efter forhandling med din 
faglige organisation og efter principperne i Ny 
Løn, med udgangspunkt i dine kvalifikationer.
Stillingen er på fuld tid og til ansættelse snarest
muligt.

Er du interesseret?
Og vil du vide mere om stillingen eller om os, 
kan du ringe til konstitueret afsnitsleder Lisbeth 
Bybeck Nielsen på tlf. 43 97 91 94. Du kan 
også læse mere på www.greve.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning se-
nest den 20. november 2009 med morgenpo-
sten. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 
i uge 48.

Send din ansøgning på mail til gov@greve.dk
eller til:

Greve Kommune
Socialcentret
Att.: Gitte Overgaard
Rådhusholmen 10
2670 Greve

Vi søger to nye kolleger til kontanthjælpssagsbe-
handling samt socialfaglig råd og vejledning

Erfarne kolleger søges 



Socialrådgiver/socialformidler
til Hvidovre kommunes ”Ungecenter Porten”

I Hvidovre kommune har vi fokus på ungeindsatsen.
Vi vil gerne tilbyde lokalt forankrede tilbud til unge,
der har behov for en særlig indsats jf. Servicelovens
§ 52.

Vi har besluttet at omstrukturere vores unge døgn-
institution, så ”Ungecenteret Porten” fremover kan
 tilbyde og videreudvikle flere forskellige tilbud til
udsatte unge i alderen 12-18 år.

I den forbindelse har vi en nynormeret fuldtidsstilling
som socialrådgiver/socialformidler til besættelse sna-
rest muligt.

Socialrådgiverens/socialformidlerens primære
arbejdsopgaver vil være at varetage:

-
delse i forbindelse med behandlingskonferencer

af behandlingsplaner

information og inddragelse af netværk

undersøgelse af unge, der er anbragt i døgn-
ophold på centeret herunder udfærdigelse af skrift-
lige rapporter

 sammenhæng med ungecenterets øvrige tilbud

og aktiviteter sammen med den øvrige ungeenhed

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kon-
takte Ungecenter Portens leder: Peter Abel på
tlf. 3649 3300.

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst
med udgangspunkt i Ny Løn.

Hvidovre Kommune har en generel politik om, at der
indhentes udvidet straffeattest på alle ansatte.

Ansøgningen mærkes ”Soc.” og sendes til:

Ungecenteret Porten
Bødkerporten 1-3
2650 Hvidovre

Ansøgningsfristen er den 19. november 2009.
og ansættelsessamtaler forventes afholdt
den 25. november 2009.

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.

www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Socialfaglig ekspertise
til børne- og familieområdet



Socialrådgiver / socialformidler
til voksen specialgruppe
Vi er en ny gruppe, som blandt andet dækker den samlede special-
rådgivning og sagsbehandling af voksne, herunder myndigheds-
funktionen i henhold til Lov om social service.

Vi har brug for en selvstændigt arbejdende og faglig kompetent
kollega, som især er interesseret i det psykiatriske område.

Er du socialrådgiver/socialformidler med kommunal erfaring, som
brænder for at arbejde med specialrådgivning for voksne i henhold
til Lov om social service, er du måske vores nye kollega.

Vi tilbyder:
En travl og resultatorienteret arbejdsplads, hvor du er med til at
præge udviklingen
Selvstændigt arbejde med faglige udfordringer og mulighed for
udvikling af nye metoder
Udstrakt kompetence

Vi forventer at du:
Er uddannet socialrådgiver/socialformidler eller har en tilsvarende
uddannelse og har kommunal erfaring
Har viden og erfaring med og faglig interesse for specialrådgiv-
ning for voksne i henhold til Lov om social service
Har evnen til at indgå i et team, men også kan arbejde selv-
stændigt
Er god til at skabe kontakt til såvel borgere som kolleger og
samarbejdspartnere

Arbejdsopgaver blandt andet:

-
- botilbud
- beskæftigelsestilbud
- samværstilbud

Flere oplysninger:
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen
til at kontakte

- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og

den sammen med kopi af anbefalinger og dokumentation for ud-
dannelse og erhvervserfaring.

Ansøgningsfristrist:
Ansættelsesdato: Snarest muligt
Ansættelsessamtaler:
Arbejdsgiver:
Adresse:
Mærk ansøgning: SU 56/2009
Email: SU@ringsted.dk

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

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job

Socialrådgivere søges

Aktiveringshuset F86 søger tre socialrådgivere til
afklaringsforløb

Frederiksberg Kommune intensiverer sin sygedagpenge-
indsats. I den forbindelse søger Aktiveringshuset F86 tre
socialrådgivere 37 timer ugentligt til afklaring af sygedag-
penge- og kontanthjælpsmodtagere. Den ene stilling er et
barselsvikariat i perioden 1. december 2009 (eller snarest
derefter) – 1. juli 2010.

Arbejdspladsen
Aktiveringshuset F86 er placeret i et stort hus på Finsens-
vej. Vi aktiverer, opkvalificerer og arbejdsafklarer Frederiks-
berg Kommunes kontanthjælps- og sygedagpengemodta-
gere. Derudover varetager F86 en række integrations- og
arbejdsmarkedsrettede opgaver for kommunen. Indsatsen
er inddelt i teams, og de ledige stillinger er i vores SDP- og
Afklaringsteam.

Dit arbejdsområde
Socialrådgiveren er den fagperson, som er gennemgående
i forhold til borgerens forløb fra visitationen til løbende
opfølgningssamtaler og samarbejde med sagsbehandler til
afsluttende samtaler i Aktiveringshuset F86. Afklaringsfor-
løbet kan foregå i husets værksteder eller i virksomheds-
praktik. Teamet består af ni socialrådgivere, og der er
desuden tilknyttet lægekonsulent og fysioterapeut. Teamet
arbejdsafklarer både sygedagpenge- og kontanthjælps-
modtagere.

Indsatsen på F86 tager afsæt i, at alle mennesker har evner
og ressourcer, samt mulighed for forandring. Vi har en
individuel tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes
ressourcer og har fokus på medinddragelse og ansvarlig-
gørelse.

Vi vægter, at du:
Er i stand til, har erfaring med og lyst til at etablere en
god kontakt til målgruppen og samarbejdspartnere.
Er fagligt velfunderet.
Er dygtig til at udtrykke dig skriftligt i forbindelse med
indstillinger, statusskrivelser og orienteringer til
samarbejdspartnere.
Har kendskab til muligheder for målgruppen, såsom
revalidering, fleksjob, pension, uddannelse og erhverv.
Er fleksibel i forhold til at arbejde med husets målgrupper
generelt.
Er idérig, igangsættende, har engagement og godt
humør, samt evne til at tage ansvar og lyst til at arbejde
utraditionelt.

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 19. november 2009



Alexandrakollegiet søger visionær
og robust socialrådgiver
Alexandrakollegiet er et kollegium for
11 sårbare unge gravide og mødre.

Målet er at støtte unge mødre i at
opnå selvforsørgelse gennem en
uddannelse samt støtte til at skabe
et meningsfuldt liv for dem og deres
børn.

De unge kvinder er i alderen 16-25
år på indflytningstidspunktet og er
ofte præget af psykiske, sociale og
følelsesmæssige problemer.

Du skal bl.a. arbejde med de bar-
rierer, den enkelte mor oplever i
forhold til at nå opstillede mål for sit
liv og uddannelse. Arbejdet sker i tæt
samarbejde mellem den unge mor,
Alexandrakollegiets ansatte samt den
anbringende kommune.

Alexandrakollegiet er tilknyttet Mød-
rehjælpen og Kristelig Forening til
Bistand for Børn og Unge (KFBU).

Vi søger en socialrådgiver

erfaring.

mundtligt som skriftligt.

sagsbehandling, handleplaner og
relevant lovgivning.

såvel socialrådgiverkompetencer
som praktiske og pædagogiske
kompetencer.

til tider uforudsigelig hverdag.

kreative løsninger på komplekse
problemstillinger.

såvel unge, kollegaer som eksterne
samarbejdsrelationer.

støtte til unge mødre og deres børn.

Løn og ansættelsesvilkår:
Lønnen fastsættes efter principper
om Ny Løn og i henhold til overens-
komst på området.

Der skal påregnes fleksibel arbejds-
tid, herunder rådighedsvagter og to
aftenvagter pr. uge.

Ansøgningsfrist: 19. november 2009
kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil
blive afholdt: uge 48.
Tiltrædelse: 1. februar 2010.

Yderligere oplysninger fås hos for-
stander Lisbet Ernager.
Tlf. 36 16 28 22 samt på
www.alexandrakollegiet.dk.

Ansøgning:
Ansøgning med relevant dokumenta-
tion sendes til KFBU.
Att.: Bestyrelsen for
Alexandrakollegiet.
Dronningensvej 4, 2.,
Postboks 169, 2000 Frederiksberg.

Sagsbehandler til jobcenter
Er du vores nye kollega til Jobcenter Vallensbæk?
Har du svar på, hvordan jobcenteret i Vallensbæk kan
styrke arbejdsmarkedsindsatsen for borgere i Ishøj og
Vallensbæk, og har du mod på at føre opgaven ud i
livet – så har vi et job til dig.

Vi har brug for dig, hvis du har socialfaglig viden og
kan lide at arbejde målrettet med at vejlede bor-
gerne til arbejdsmarkedet og især forstår at bruge
redskaberne opkvalificering, virksomhedspraktik og
løntilskud.

Vi kan tilbyde en stilling så hurtigt som muligt i et
dynamisk og udviklingsorienteret jobcenter med store
ambitioner.

Vil du vide mere?
Har du kvalifikationerne, har du gode samarbejdsev-
ner og lyst til at arbejde i jobcenteret i Vallensbæk, så
glæder vi os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om jobbet på kommunens hjem-
meside www.vallensbaek.dk, eller du kan ringe til
souschef Merete Kieme på tlf. 47 97 44 04.

Din ansøgning skal sendes til Vallensbæk Kommune,
Juridisk Center, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665
Vallensbæk Strand, eller via jur@vallensbaek.dk og
være os i hænde senest 20. november kl. 12.00.

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

BØRNE- OG FAMILIERÅDGIVNINGEN

Rådgivere
Der er nu mulighed for, at du kan blive en del af et fagligt
ambitiøst og velfungerende team på børne-, unge- og familie-
området.

Rådgiverteamet er en del af et aktivt flerfagligt miljø i Børne-
og Familierådgivningen, hvor opgaveløsningen foregår i et tæt
tværfagligt samspil med vores psykologer, familiekonsulenter,
sundhedsplejersker og andre relevante fagligheder. Udover det
flerfaglige samarbejde i Børne- og Familierådgivningen, er et
aktivt samarbejde med skoler og dagpasning højt prioriteret.

Foruden et spændende fagligt miljø kan vi i Gribskov
Kommune tilbyde en ansættelse som bygger på -

efteruddannelse

Hvis du tænder på ovenstående og er -

- hører vi rigtigt gerne fra dig!

Stillingerne er til besættelse snarest.

Du kan læse mere i jobprofilen på www.gribskov.dk

Spørgsmål kan rettes til rådgiver Ulla W. Lausten tlf. 7249 6167

Ansøgningsfristen er den 19. november 2009.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 24. november

Ansøgere opfordres til at orientere sig på Gribskov Kommunes
hjemmeside hvor bl.a. kommunens Børne- og Ungepolitik og
tidlig indsats strategi kan læses.



Læs hele annoncen og søg jobbet på:
http://hedensted.job-support.dk

JobID 111136

Vi søger to barselsvikarer for socialrådgivere i Familie-

afdelingen samt en barselsvikar for socialrådgiver i

Integrationsteamet.

Du vil blive en del af en arbejdsplads, som sætter trivslen

højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine

spidskompentencer i det faglige arbejde. Stillingerne er

på 37 timer ugentligt.

Den ene stilling fra 1. december 2009 og ca. 4 må-

neder, fysisk placering i områdehuset i Uldum

Den anden stilling fra 1. januar 2010 og angiveligt i

1 år, fysisk placering i områdehuset i Uldum

Den sidste stilling fra 12. januar 2010 og angiveligt

i 1 år, fysisk placering i Integrationsteamets lokaler i

Hedensted

3 stillinger som
socialrådgiver

Barselsvikariater i Familieafdelingen

Socialfaglig
medarbejder
til Center Mod Menneskehandel Socialfaglig medarbejder

Blå Kors Pensionat, Taastrup søger en socialfaglig
medarbejder til 37 timer ugentligt fra januar 2010.
Vi er en selvejende boform med 17 pladser til hjem-
løse.
Ansøgningsfrist 16. november 2009 kl. 12.00.

Se hele opslaget under ledige stillinger på
www.taastrup-p.blaakors.dk

BOSTEDET ELLENGÅRDEN

2 KONTAKTPERSONER

Bostedet Ellengården er en boform under §110 i serviceloven. De 2 stil-
linger er på fuld tid og er ledige pr. 1/1-10. Vi søger en kollega som har en
pædagogisk/socialfaglig uddannelse.

Vi tilbyder midlertidig ophold til 21 familier og 3 enlige kvinder med sær-
lige sociale vanskeligheder. Vi har i gennemsnit 35 beboere heraf halv-
delen med anden etnisk baggrund end dansk. Ellengården er midt i en
udvidelse og omstrukturering hvor vi bl.a. tilbyder ophold til familier i
eksterne boliger.

Erfaring med arbejde med fl erkulturelt familier og kendskab til socialfor-
valtningen er en fordel.

Bostedet Ellengården er en selvejende institution under den folkelige dia-
konale forening Jysk Børneforsorg/Fredehjem og har driftoverenskomst
med Århus Kommune. Der forventes en positiv holdning til institutio-
nens grundholdning.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Saeedeh
Bork på tlf. 8940 1046 mellem kl. 9 og 16 på hverdage, eller Simon Peder-
sen på tlf. 8940 1050 eller socialrådgiver Lise Bjørn Wyden.
Hele stillingsopslaget kan ses på www.aarhuskommune.dk/job.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 18/11.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune



Socialrådgiver/socialformidler
Myndighedsfunktionen i handicapafdelingen i Assens 
Kommune har grundet medarbejders ønske om at gå på 
pension pr. 1. januar 2010, en ledig socialrådgiver-/social-
formidlerstilling på 37 timer ugentlig inden for voksenhan-
dicap.

Myndighedsafdelingen består af 8 sagsbehandlere, der 
varetager alle opgaver inden for børne- og voksenhandi-
cap. Handicapafdelingen er p.t. fysisk placeret på Møl-
lebakken 22, 5690 Tommerup. Pr. 1. januar 2011 samles 
hele administrationen i Assens på den tidligere sukkerfa-
brik.

Vi tilbyder:
-

fagligt miljø
-

afdelingen

Stillingsindhold:

varig nedsat funktionsevne

Vi forventer, at du:

kendskab til Lov om social service omkring voksen-
handicap og med fordel kendskab til de administrative 
funktioner, der er på dette område 

være en fordel

mundligt

Løn og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne 
i ny løn i henhold til gældende overenskomst. Der skal 
indhentes straffeattest, før ansættelse kan finde sted. 

Samtalerne forventes afholdt fredag den 27. november.

Vil du høre nærmere om jobbet, så ring til socialrådgi-
ver Freddy Hansen på tlf. 6474 7117, Esben Lautrup-
Rasmussen på tlf. 6474 7140 eller afdelingsleder Hanne 
Ditlevsen på tlf. 6474 7177.

Ansøgningen påført jobnr. 9151 sendes, så den er fremme 
senest den 23. november 2009 kl. 8.00, til:

stilling@assens.dk og

Assens Kommune
Løn og personale
Willemoesgade 15
5610 Assens

SOCIALRÅDGIVER
30 timer ugentligt søges 
TIL BØRNE- OG UNGE RÅDGIVNINGEN I
FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Børne- og Unge Rådgivningen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger 
en socialrådgiver pr. 1. december 2009 eller snarest derefter. 

Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen er en velfunge-
rende tværfagligt sammensat rådgivning, som er i løbende udvik-
ling. Vi er fysisk placeret i tre områder; nord, midt og syd, som 
ligger henholdsvis i Nr. Broby, Ringe og Faaborg. Den aktuelle 
stilling er ledig i område syd – Faaborg.

Hvert af de 3 områder omfatter myndighedssocialrådgivere 
med tilhørende pædagogiske rådgivere, PPR-funktioner samt 
kontaktpersoner. Herudover understøttes Børne- og Unge 
Rådgivningen af børnehuse, sundhedsplejersker, kommunallæge, 
SSP-konsulenter, handicapsocialrådgivere samt et tilsynsteam 
indeholdende bl.a. familieplejekonsulenter.

Vi vægter højt, at der arbejdes tværfagligt og systematisk, idet 
vores tankegang er, at familierne skal hjælpes hurtigst muligt og 
tidligst muligt.  Basisteamene (socialrådgivere, sundhedsplejer-
sker og psykologer og/eller pædagogiske konsulenter) er derfor 
fysisk placeret sammen i fælles kontorer.

Har du lyst til og mod på at arbejde i en Børne- og Unge Råd-
givning:

og ungepolitik.

ressourcer. 

-
bejde, ærlighed, nærvær og troværdighed vægtes højt.  

-
under bl.a. familierådslagning. 

Vi tænker, at du er fuld af ”gåpåmod”, har lyst til at lære og har 
et godt humør. Det er derudover en selvfølge for os, at du er 
stærk i børne- og ungeområdets lovgivning og kan varetage 
myndighedsopgaven. At du kan indgå ligeværdigt i dit tværfagligt 
sammensatte basisteam. At du kan skabe værditilvækst hos bor-
gerne via din tværfaglige refleksion, og at du finder det spæn-
dende at medvirke til udvikling af nye metoder samt spændende 
arbejdsfællesskaber.  

Stillingen refererer til gruppelederen i området, og vi er særde-
les interesserede i ansøgere, der finder nytænkning og tværfag-
lige metoder samt målrettet forsøgsarbejde spændende.

Løn i henhold til gældende overenskomst. 

Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, er du meget 
velkommen til at kontakte:

Socialfaglig gruppeleder Anette Lindholm på telefon 7253 3025 
eller via mail, alind@faaborgmidtfyn.dk

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til:

Børne- og Unge Rådgivningen, Mellemgade 15,  
5600 Faaborg, att: Gruppeleder Anette Lindholm,  
mrk.: Ansøgning socialrådgiver. 

Ansøgningsfrist 19. november kl. 14.00.



Pr. 1. december 2009 eller snarest derefter søger fa-
milieafdelingen følgende rådgivere:

    ber 2010 

www.horsenskommune.dk

AFDELINGEN I VESTJYLLAND – KONTORET I HOLSTEBRO

Socialrådgiver/-formidler
Da en af vore dygtige socialrådgi-
vere har fået nyt job, søges en ny 
kollega til tilsynsteamet i Holstebro. 
Stillingen er på 37 timer ugentlig
og er ledig fra 1.1.10. Tilsyns-
teamet består af 9 socialrådgivere + 
sekretærer. Kontoret dækker kom-
munerne Holstebro, Struer, Lemvig, 
Morsø og Thisted. Du vil som 
udgangspunkt skulle dække Thisted 
Kommune.

Efter oplæring får du ansvaret for ca. 
40-45 klienter, og hovedparten af 
tiden går med klientkontakt og sam-
arbejde med eksterne samarbejds-
partnere. Der er stor metodefrihed, 
men som udgangspunkt arbejder 
vi ud fra den kognitive tankegang. 
Du tilrettelægger selv din arbejds-
dag, der veksler mellem arbejde på 
kontoret i Holstebro, træffestedet 
i Thisted og ude ”i marken”. Alle 
vore klienter er på fri fod og kommer 
enten på kontoret eller besøges i 
hjemmet.

Vore klienter har en dom eller er prø-
veløsladt og repræsenterer alle be-
folkningsgrupper. I alle sager er der 
vilkår, som vi skal føre ud i livet, fx 
om alkohol- eller narkobehandling, 
psykiatrisk behandling, samfunds-
tjeneste o.l. Afdelingen udarbejder 
herudover personundersøgelser.

Vi tilbyder

egen dagligdag

job
-

miljø

Vi søger en kollega, der

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold 
til aftale mellem Finansministeriet 
og DS om ny løn. Der ydes et rådig-
hedstillæg på kr. 1.267,15 mdl.

For yderligere information kontakt 
fuldmægtig Lisette Olesen eller en af 
socialrådgiverne, tlf. 7255 7400.

Ansøgning vedlagt dokumentation 
skal være Kriminalforsorgen, Bro-
torvet 3, 2., 7500 Holstebro i hænde 
senest den 17.11.09 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes 
afholdt den 20.11. 

Kriminalforsorgen i Holstebro er en 
del af Kriminalforsorgens afdeling 
i Vestjylland. Der er ansat i alt 30 
medarbejdere i afdelingen, hvoraf 20 
er socialrådgivere.

AS3 Employment er en pr ivat  rådg ivningsvirksomhed, som siden 1989 udelukkende 
har beskæft iget s ig med at  rådg ive og hjælpe mennesker v idere i  job og karr iere.  Vi 
gennemfører for løb for a l le grupper af  ledige og har stor succes med vores arbejde. 
Vores rådg ivning tager a l t id udgangspunkt i  den enkelte kandidats s i tuat ion.

www.as3employment.dk

Vil du være en del af en 
organisation med fokus på 
faglighed?

Engagerede socialrådgivere søges til AS3 Employment
- hvor vi får behov for rådgivere til både Midt- og Nordjylland.

Hvad går jobbet ud på?
Du kommer primært til at løse følgende opgaver

Hvem forestiller vi os, at du er?
Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler, socionom eller har anden relevant 
faglig baggrund. Du har erfaring og kendskab til lovgivningen på beskæftigelses- 
området og besidder en god social forståelse. Som person er du resultatorienteret, 
engageret og evner at motivere andre. Det er nødvendigt, at du har personligt drive
og gennemslagskraft og er psykisk robust.

Vi tilbyder dig en god start..
AS3 Employment tilbyder udviklende og selvstændige arbejdsbetingelser i en dynamisk 

2008. Derfor møder vi dig ved ansættelsens start med en grundig introduktion og 
intern oplæring på AS3 Academy suppleret med løbende sparring fra en professionel 
organisation. Udover en attraktiv løn tilbydes du også vores interne Transition Coach-
uddannelse og får mulighed for personlig og faglig udvikling.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3.dk under Job.
Ansøgningsfristen er d. 16. november 2009. Ved spørgsmål til stillingen kontakt da
HR-kunsulent Lise-Lotte Berg på tlf. 82 10 00 00.



læs mere på
www.ikast-brande.dk

Socialrådgiver
- børn og unge
Pr. 1. december eller snarest derefter søges en barselsvikar
37 timer. Sagsbehandling i forhold til forebyggende
foranstaltninger efter Servicelovens kap. 11. Sagsnorm 35.

Arbejdsopgaver:
■ Sagsbehandling i forhold til børn og unge.

Vi forventer:
Socialrådgiver eller socialformidler. Deltage aktivt i udviklingen
af en fagligt forankret arbejdsplads. Deltage i efteruddannelse.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med
udgangspunkt i grundløn 31 + 4 løntrin.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Afd. leder Hanne Nørskov, tlf. 9960 5531 eller socialrådgiver
Charlotte Dokkedal, tlf. 9960 5546

Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til:
Ikast-Brande Kommune, Børne- og Familieafdelingen,
Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede

Ansøgningsfristen er:
19-11-2009 inden 12.00

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler:
Den 26. november 2009

To sagsbehandlere
til Skive  Kommunes Specialrådgivning

1 stilling til psykiatri, misbrug og socialt udsatte
1 stilling til autisme og ADHD

– Skal dit næste job være i en afdeling, hvor vi hele tiden
arbejder på at blive endnu dygtigere?

Hvad laver vi:
Socialafdelingens Specialrådgivning består af 11 medarbejdere. Vi
varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling
primært efter Serviceloven for voksne borgere med psykiske lidel-
ser, autisme, ADHD, misbrug, socialt udsatte, fysisk handicap og
psykisk udviklingshæmning.

Vi tilbyder:
job, hvor man kan medvirke gøre en i

borgerens liv
og med og engage-

rede kolleger
og udfordrende hverdag i anerkendende og

givende samarbejde med borgere, og øvrige
samarbejdspartnere

samarbejde og som
eksternt

job af dynamik med for og
faglig udvikling

sparring og
og

Vi forventer, at du:
har anden uddan-

nelse eller baggrund
humør og menneskesyn

borgerne med og
psykisk

i
på en og måde

arbejde og en i
team og fremme det gode samarbejde

arbejde med og
afpasse i den borgers

behov
gode som
fokus på og ressourcer

Lyder dette som dig? Send din ansøgning allerede i dag!

arbejder med den
som ressource og med overordnede
Udvikling, Trivsel og Ordentlighed. Læs mere på www.skive.dk.

Praktiske oplysninger
Stillingerne er på 37 timer pr. uge.

er og ønskes
Løn herunder rammerne i Ny
Få om ved

99 15 34 52
eller sektionsleder Christian Munch Rosenkrands på

99 15 68

Ansøgningsfrist
Mandag den november 2009
Vi i af uge

Ansøgning sendes til
cmro@skivekommune.dk mrk. enten ”Psykiatri, misbrug og socialt
udsatte” eller ”ADHD og autisme”

Job

www.skive.dk

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



DS:Kontakt



Så lidt skal der til!


