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Vi trækker lod blandt
alle, der bestiller et

tilbud!

Vind!
en weekend

fuld af forkælelse

Læs Mette-Maries
fem råd om det gode liv

Få pengecoach Mette-Marie
Davidsens gode råd til, hvordan
du selv kan bestemme over din
økonomi og få den pension, du
drømmer om. Læs rådene på:

 www.pkaplus.dk

...mere pension

Bliver det mon som du drømmer om?
Eller kan du allerede nu se, at du sparer for
lidt op i forhold til, hvad du tjener? Hvis du
– fx i forbindelse med en lederstilling – har
opnået en højere løn, bør du måske sikre dig

en ekstra pension, så du kan fortsætte det
gode liv. Og du kan trække indbetalingen
fra i skat nu. Start med at læse Mette-Marie
Davidsens gode råd her:

www.pkaplus.dk



NYE BØGER

ARBE JDSMODEL  FOR
PR AKT IKSTUDIERNE

ET  HELHEDSPERSPEKT IV AT  VÆRE MENNE SKE

SUND KOST  ER  FOR DYR



DER ER  R IFT  OM OS !

NY  R ÅDGIVNING ÅBNET

SÅ KA’  HAN (MÅSKE )  LÆRE DET…KULTUR-MENTORER
EFTERLYSE S

MOBNING –  EN  L IVSLANG SMERTE



For ringe, Haderslev!





DIT NYE JOB

mit NYE job

FEDT AT  G Å  PÅ  JOB



SYV GODE R ÅD OM TR IVSEL
OG MINDRE STRE SS

SV ING SKELETTET



Coaching rykker alle

COACH...

...ING!





Kunsten at 
holde ud at lytte

COACH...

...ING!



BETTINA 
FIK POSTEN



KAMP OM AT BLIVE
NÆSTFORMAND





MANGE NYE
STILLER OP

(genopstiller)

(genopstiller)
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Læserbreve

FER IE MINDER

ANBRINGELSER SKAL  IKKE  VÆRE ØKONOMISK  GULEROD



KV INDEBILLEDER

PAR ADOKS AT  NEDLÆGGE RUSTUREN
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STATUS

SVIGT  KAN MEDFØRE H JERNE SKADER

REGION NORD

REGION SYD



TEMADAG

Alkoholbehandlere

TEMADAG

Stofmisbrugsbehandling

BESKÆFTIGELSESFAGGRUPPEN

Temadag

Få nyhedsmails fra DS

SENIORER I REGION ØST

Tour de Ørestad



DS-Kalender

Etisk Råd søger to nye medlemmer

adecco.dk

Som vikar bliver jeg åbenlyst
værdsat for min store erfaring
Jeg oplever, at livet som social-
rådgivervikar giver mig …

Tryghed
"Jeg har hele tiden haft arbej-
de, når jeg ønskede det, uden
en eneste ufrivillig ledigheds-
periode."

Værdi
"Det er en positiv oplevelse at
komme ud til kunderne. De er
imødekommende, hjælp-
somme og utroligt glade for at
få hjælp fra en erfaren social-
rådgiver."

Frihed
"Det er rart fx at kunne arbej-
de på deltid og vide, at man
når som helst kan vælge flere
eller færre arbejdstimer."

Selvbestemmelse
"Det er rart selv at kunne
bestemme hvornår og hvor
længe, jeg ønsker at holde
ferie."

Anerkendelse
"Min indsats bliver virkelig
påskønnet og værdsat, selvom
jeg jo blot laver det samme,
som jeg altid har gjort. Det er
dejligt at få så mange positive
tilkendegivelser for det arbejde,
jeg udfører."

Udfordringer
"Det halve år jeg har arbejdet
som vikar har hverken været
kedeligt eller rutinepræget."

Bente Høst, 53 år
Uddannet socialrådgiver i 1978

3888 9400

Adecco søger flere dygtige socialrådgivere og socialformidlere.
Ring til os på tlf. 38 88 94 00 og hør mere om dine muligheder.

Adecco har et tæt samarbejde med Wiederquist kurser.



Der er samfundsmæssigt større og større fokus på grup-
pen af udadreagerende unge i aldersgruppen 12-17, hvis
adfærd er præget af aggressioner, skole- og misbrugspro-
blemer, kriminalitet m.v. MST er en veldokumenteret ind-
sats overfor unge med udadreagerende adfærd, hvor der
er løbende fokus på, og sikring af, behandlingsarbejdet.

MST er et intensivt forældreorienteret behandlingspro-
gram, der strækker sig over 3-5 måneder. Behandlingen
foregår i hjemmet, og der holdes møder 2-3 gange ugent-
ligt. MST er til rådighed hele døgnet, alle ugens dage.
MST inddrager netværk og nærmiljø i behandlingen.
MST er forebyggende og et alternativ til anbringelse.

Organisationen MST HOVEDSTADEN udbyder MST i dele
af Region Hovedstaden og Region Sjælland . MST Hoved-
staden samarbejder med Servicestyrelsen (MST Danmark)
omkring kvalitetssikring, uddannelse, implementering, m.m.

Yderligere information kan hentes på www.mst-hoved-
staden.dk, www.servicestyrelsen.dk eller ved at kontakte
Leder Henrik Luplau på tlf. 2063 0189 eller pr. mail,
luplau@mst-hovedstaden.dk.

Ved forespørgsel om visitation af familier kontaktes
Henrik Milting Gath på tlf. 2063 0289 eller pr. mail,
gath@mst-hovedstaden.dk.

MSTMULTI SYSTEMISK TERAPI

Team MST REGION SJÆLLAND
Pr. 1. januar 2009 starter vi et MST team med base i Vordingborg, dækkende kommuner syd og nord herfor. Der skal ansættes tre MST
terapeuter og én MST vejleder. Stillingen bliver officielt slået op i næste nummer af socialrådgiveren. Stillingsopslaget kan desuden
læses på MST Hovedstadens hjemmeside, www.mst-hovedstaden.dk. For yderligere information, kontakt leder Henrik Luplau.

MSTMST

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

Viden om og erfaring med
Familier og gravide med sociale, psykiske eller

misbrugsproblemer.
Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyn-

drom og senabstinenser.

Vi tilbyder
Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,
 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

grundlagt 1/4 1997



Værelse med tillid
Nogle unge får alt hvad de ønsker sig.

Andre har ikke engang eget værelse eller

en voksen at stole på. Trygge rammer,

voksenkontakt, omsorg og fastlagte

målsætninger betaler sig.

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.



Tegn en profil af
DIN VIKAR
– så finder vi vikaren,
der matcher

Tegn en profil af dig
SOM VIKAR
– så finder vi vikariatet,
der matcher

Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening

Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, Socialrådgivere og Socialpædagoger

Anbringelse
af børn kræver
specialviden!
Anbringelsesnetværket
Hovedstaden og
Sjælland har masser af
knowhow, når det drejer
sig om anbringelse af
børn og unge uden for
hjemmet.

Stor kontaktflade
Rigtig matchning
Opdateret specialviden
Løbende uddannelse,
kurser og supervision

Vi varetager tilsyn og
tilbyder talrige konsulent-
ydelser. Se mere på
www.familiepleje.dk eller
kontakt os på neden-
stående telefonnumre.

Tlf. 3582 8201
www.familieprojektet.dk

Familieplejen Fredensborg
Tlf. 4846 0800
www.FamilieplejenFredensborg.dk

Familieplejen
for børn og unge
Tlf. 3876 0680
www.fabu.dk

Fonden PRO
Tlf.4637 2111  www.fondenpro.dk

Familieprojektet

Pia Laursen
Udbyder:

1-årige
uddannelses-

forløb i systemisk
teori og metode
for behandlere/

konsulenter inden
for børne, unge &
familieområdet.

Start januar 2009.

Rekvirer program via:

www.pialaursen.dk

Telefon: 33 93 45 52

E-mail: pl@pialaursen



PS: Hvor let synes du, det er at tage livet alvorligt?

erobring

i  om

- LAD OS SAMMEN FOREBYGGE FØR SKADERNE SKER

Fonden Birke-Bo tilbyder:

MATCHGRUPPE 4 & 5
Dagligt aktivitetstilbud, social behandling
og udarbejdelse af ressourceprofiler

§ 50 UNDERSØGELSER
Grundige socialfaglige undersøgelser
af familier

FAMILIER MED MISBRUG
“Barnet i Fokus” Et tilbud til familier
med risikoforbrug af rusmidler

KONSULENTOPGAVER
Supervision, undervisning og samtaleterapi

FAMILIEBEHANDLING
Særlig tilrettelagte behandlingsforløb
Hurtig tiltag

Vesterbrogade 72, 1620 København V
Tel.: 33 22 14 25  www.birke-bo.dk

E-mail: birke-bo@birke-bo.dk

VI VED AT VOLD, MISBRUG OG PSYKISK
SYGDOM ØDELÆGGER BØRNS LIV



CAFA Center for anbringelse og forebyggende arbejde

§50 undersøgelser 
Ungdomssanktion – koordinatorfunktionen

Interviews/afklarende samtaler med børn, unge og forældre
Forældre(evne)undersøgelser

Behandling - familiebehandling - terapi  
Støtte i hjemmet

Støtteperson §54
Familierådslagning - netværksmøder
Konfliktmægling/mediation
Forældrekreds
Samvær - samværshus
Det generelle tilsyn med opholdssteder
Opholdssteder - hjælp til placering
Godkendelseskurser - netværks- og plejefamilier 
Netværks- og familiepleje - døgn og aflastning
Fysisk og psykisk handicap - døgn og aflastning
Forældre/barn placeringer og/eller observation

Kurser for fagpersoner og for plejeforældre 
Supervision, coaching og konsulentbistand

Netop- efterværn - efterværnsgruppe 16 - 23 år
Gruppe af anbragte unge 12 - 16 år

Projektvirksomhed og projektstøtte
Tilbud om partnerskab 

KONTORER OG MØDELOKALER:
  Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32

Oehlenschlægersgade 16 b-c, 4200 Slagelse - tlf. 58 52 78 30
cafa@cafa.dk

www.cafa.dk
Vi løser de opgaver, 

du ikke kan nå

KONSULENTER

Anette Hansen ah@cafa.dk    

Bente Kliver bk@cafa.dk

Birgitte Schjær Jensen bsj@cafa.dk

Grete M. Madsen gm@cafa.dk

Hans Paulsen hp@cafa.dk

Jette Lykke Hansen jlh@cafa.dk 

Jytte Lorenzen jl@cafa.dk

Jørgen Moe jm@cafa.dk

Karin Skov Larsen ksl@cafa.dk

Kim Kammer Jensen kj@cafa.dk

Kirsten Kjær Traore kkt@cafa.dk

Kirsten Mortensen km@cafa.dk

Lene Friis lf@cafa.dk      

Lillian Kortbek lk@cafa.dk

Merete Flyvholm mf@cafa.dk    

Peter Klagenberg pk@cafa.dk     

Pia Brenøe pb@cafa.dk

Sharon Rasmussen sr@cafa.dk

Tina Bjørn Olsen tbo@cafa.dk   

PSYKOLOG

Marianne Sørensen ms@cafa.dk

LEDELSE

Per Jeppesen pj@cafa.dk

Jannik Sølyst Jørgensen jsj@cafa.dk

Susanne Katz sk@cafa.dk

REGNSKAB OG SEKRETARIAT

Annie Dirksen ad@cafa.dk

Susanne Jensen sj@cafa.dk

Mona Tellerup mt@cafa.dk

Susanne Tengstedt st@cafa.dk

Formål:
Gennem massiv tidlig forebyggende indsats at ændre 
udviklingstruede børns livssituation

Målgruppen er gravide eller forældre med:
Psykosociale vanskeligheder
Misbrugsproblemer
Psykiatriske problemstillinger
Alternativ afsoning

Børn i alderen 0-6 med:
Følelsesmæssige og sociale vanskeligheder
Født med særlige behov p.g.a. for tidlig fødsel 
og/eller abstinenser eller alkoholskader
Børn der skal pædagogisk udredes

Vi tilbyder:
Familie- og relationsbehandling
Individuel terapeutisk og socialpædagogisk 
behandling af såvel voksen som barn
Undersøgelse af forældrekompetence
Observation, pædagogisk udredning og behandling 
af børn i selvstændigt børnehus
Inddragelse af netværket 
Efterværn 
(hvor det er muligt i forhold til geografiske afstande)
Afklaring og beskrivelse af fremtidig støttebehov

Nordlys benytter både psykodynamisk og kognitiv tilgang 
og metoder i behandlingsarbejdet.

DØGNBEHANDLING
TIL SMÅBØRNSFAMILIER

Familiecentret Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg tlf. 97133477, 
fax. 97133483, mail: fandv@herning.dk, www.familiecentret-nordlys.dk Vi gør det der virker

Kontaktpersoner hos UngPro har, foruden en socialfaglig grunduddannelse, 
minimum en 1-årig kognitiv grunduddannelse. 

Motivationsarbejde med udgangspunkt i MI og Per Revstedts teorier.

Kognitive samtaler selvværd, vrede, misbrug, strategier m.m.

Individuelle undervisningsforløb for unge i den skolepligtige alder evt. kombi-
neret med erhvervsarbejde.

Individuelle opkvalificerende undervisningsforløb for unge over den skoleplig-
tige alder. 

Samarbejde med skoler og uddannelsessteder, lektiehjælp og fastholdelse gen-
nem uddannelse. 

Samarbejde med eksterne behandlere.

Aktivitetsmedarbejdere bl.a. thaiboksning, fitness, vægtløftning, mountainbi-
ke, surf, kite, badminton, kajak og ridning m.m.

Også koordinator for unge med Ungdomssanktion. 



CAFA
Center for anbringelse og forebyggende arbejde

§ 50 undersøgelser
Et af vores specialer er § 50 undersøgelser, som vi erfa-
ringsmæssigt ved, kan være mere eller mindre omfattende.

Før en undersøgelse går i gang, aftaler vi derfor omfang
og detaljeringsgrad i forhold til de problemer, forvaltningen
ønsker belyst.

Støder vi på uforudsete problemstillinger undervejs,
som kræver en udvidelse af undersøgelsen, aftales dette
med forvaltningen.

Konklusionen drøftes med forvaltningen med henblik på
dialog om mulige løsningsforslag, hvis dette ønskes, og
den færdige rapport forelægges altid for familien.

De fleste undersøgelser udføres efter afgivet pristilbud, og
vi har erfaring i at håndtere flere undersøgelser samtidig i et
samlet pristilbud

Vi rådgiver, superviserer og underviser fagfolk i § 50
undersøgelser.

www.cafa.dk
Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32

Oehlenschlægersgade 16 b - c, 4200 Slagelse - tlf. 58 52 78 30
cafa@cafa.dk

Vi løser de opgaver, du ikke kan nå

Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl

Hos Hartmanns får du muligheden for at gøre en
forskel for dig selv, dine kollegaer og dit fag
Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher dine ønsker,
kvalifikationer og krav. Du får faglig sparring og en
personlig personalekonsulent tilknyttet. Vi afholder
netværks-caféer og kurser for nyuddannede. Du får
højere løn og pension fra første dag.

Velafgrænsede opgaver og faglig fordybelse
Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge
din faglighed til at fordybe dig i på forhånd veldefi-
nerede 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
personligt.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet”
Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det
er altafgørende, 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 værdi-
baseret virksomhed, som tager del i det sociale an-
svar. Hartmanns arbejder ud fra værdierne: gensidig
respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation.

Send din ansøgning og CV
til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystro-
em@hartmanns.dk eller personalekonsulent Connie
Sørensen på connie.sorensen@hartmanns.dk.

Hanne Nyström  +45 41 21 13 20  -  Connie Sørensen  +45 21 41 13 85

Vil du gøre en forskel,
bliv socialrådgivervikar!



www.bauta.dk - Tlf.: 3315 1545

Med en studieforsikring i BAUTA er du sikret til lav pris

Studieforsikringen omfatter:
 Indboforsikring
 Rejseforsikring Verden inkl. Afbestillingsforsikring
 Ulykkesforsikring

Prisen for Studieforsikringen er 304-395 kr. pr. kvartal 
(indeks 2008), 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.

BAUTA FORSIKRING A/S



Hos os er der ikke langt fra 
ide til handling.

Vi arbejder i selvstyrende 
team, men er samtidig i 
direkte og tæt dialog med 
ledelsen.

Strukturen er flad, og vi har 
en uformel omgangstone 
med vægt på åbenhed kol-
leger og ledelse imellem. 

Vi har et godt sammenhold, 
og prioriterer sociale aktivite-
ter og godt humør højt.

Vi har en ambition om et højt 
serviceniveau over for vores 
borgere, og vi lægger stor 
vægt på at møde det enkelte 
menneske i øjenhøjde.

Vi varetager den lovpligtige 
opfølgning på sygedagpen-
geområdet.

Du vil få udstrakt kompe-
tence i forhold til støtte efter 
den sociale lovgivning.

Du få stor mulighed for ind-
flydelse på tilrettelæggelse 
samt afholdelse af  individu-
elle kursusforløb og projekter 
for netop vores målgruppe.

Vi er ny på området, og du 
vil være med til at sætte dit 
præg på både organisatio-
nen og på indsatsen over for 
vores målgruppe.

Som vores nye kollega har 
du erfaring inden for beskæf-
tigelsesområdet.

Du er kreativ, iderig, og du 
tør lade dig inspirere af nye 
metoder og tilgange til arbej-
det med målgruppen.

Du sætter pris på faglige 
udfordringer og kvalitet i 
arbejdet, kan se muligheder 
og finde balancen imellem 
at stille krav til borgerne og 
udvise empati.

Du kan arbejde selvstændigt 
og indgå i et positivt sam-
arbejde - internt såvel som 
eksternt.

Du trives i et uhøjtideligt 
arbejdsmiljø.

Vi tilbyder ansættelse med 
overenskomstmæssig løn og bo-
nusordning. Endvidere flekstid, 
mad- og frugtordning.

Har du brug for oplysninger om 
jobbet, er du velkommen til at 
kontakte:

Christine Bigum, socialrådgiver,
tlf.: 5637 3932
eller
Karen Djørup, socialrådgiver,
tlf.: 5637 3930
eller
Beskæftigelseschef
Mariann Vilmar,
tlf.:  3060 0818.
Ansøgning sendes til 
mariann.vilmar@agensdanmark.dk
eller til
Agens, Strandvejen 99,
4600 Køge.

Tiltrædelse efter aftale.

Vi er noget helt specielt 
- Vil du være med?
Sygedagpengeteamet i Agens søger socialrådgivere/socialformidlere med pionerånd

Agens har siden april 2008 overtaget den beskæftigelsesrettede indsats på halvdelen af borgerne i Køge Kommune,
som modtager henholdsvis sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse.



Faglig leder
til Udviklingshuset i Brøndby

genopslag

Udviklingshuset under beskæftigelsesafdelingen i Brøndby Kommu-
nes Social- og Sundhedsforvaltningen søger en faglig leder til aktive-
ringsområdet. Stilling er til besættelse fra 1. december 2008.

Udviklingshuset står for størstedelen af den aktive indsats for match-
grupperne 4 og 5, samt for en del af myndighedsarbejdet over for
samme målgruppe. Udviklingshuset arbejder med en række værk-
stedstilbud, arbejdsprøvninger, virksomhedspraktik og specialtilrette-
de indsatser. I Udviklingshuset indgår en særlig ungeafdeling, som
arbejder målrettet med de unge ml. 18 og 25 år. Denne afdeling har
sin egen afsnitsleder. Udviklingshuset har et integrationsteam, som
arbejder med borgere, som skønnes at have et særligt integrations-
behov samt med borgere under integrationsloven. Udviklingshusets
samlede personalegruppe udgør ca. 45 personer, hvoraf ca. 20 per-
soner er ansvarlige for de lovpligtige kontaktforløb og udarbejdelse af
dialogguides.

Dine arbejdsområder
Som faglig leder i Udviklingshuset vil du være ansvarlig for både fag-
lige og personalemæssige områder. Du skal være med til at sikre en
høj faglighed når nye indsatser igangsættes, og samtidig vil du være
ansvarlig for formidling og implementering af ny lovgivning på hele
kontanthjælpsområdet. Dine opgaver involverer deltagelse i forskelli-
ge fagspecifikke personalemøder, og som leder af det sagsansvarlige
i afdelingen vil du indgå i ledelsesteamet. 

Kvalifikationer og kompetencer
Ekspertviden på LAB-loven, kontanthjælp, revalidering samt 
indstilling til førtidspension.
Socialrådgiver/socialformidler eller tilsvarende kvalifikationer.
Leder- og/eller fagkonsulenterfaring er en fordel.
Erfaring med kommunale og statslige EDB-systemer er en fordel
Evne for nærværende og anerkendende ledelse. 
Evne til at bevare overblikket og arbejde selvstændigt.
Evne til at samarbejde på tværs af faggrænser.

Vi tilbyder
I Udviklingshuset vil du få et spændende fagligt arbejde, som du har
mulighed for at præge, og du vil blive del af en ambitiøs, meget leven-
de og engageret arbejdsplads, der er i konstant udvikling. I
Udviklingshuset arbejder vi målrettet og resultatorienteret, og vi væg-
ter et uhøjtideligt arbejdsmiljø med gode kolleger højt. Samtidig kan
vi tilbyde flekstidsordning.

Yderligere oplysninger om stillingen - og rekvirering af materiale om
afdelingen - kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Claus Wester
på tlf. 4348 2210 eller til afsnitsleder Anne Madsen på tlf. 4328
2287.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Lønnen vil blive fastsat med udgangspunkt i gældende overens-
komst, samt efter principperne i "Ny løn".
I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal
forevise straffeattest.

Ansøgningsfrist den 10. oktober 2008. Samtaler forventes afholdt i
uge 43.

Ansøgning sendes til 

BRØNDBY KOMMUNE
Udviklingshuset
Horsedammen 38A, 2605 Brøndby.
- eller pr. e-mail: jea@brondby.dk 

Mærk kuverten "Faglig leder" 

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

KOMMUNEKOMMUNE

Barselsvikariat samt deltids-
stilling som bevilger
Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hvidovre Kommune 
har et barselsvikariat og en ledig deltidsstilling (ca. 
25 t/u) som bevilger.

Arbejdet som bevilger i Ydelsesafdelingen består af 
borgersamtaler samt administration. 

Borgersamtalerne vedrører typisk ansøgning om 
kontanthjælp. Derudover holdes borgersamtaler af 
mere rådgivende karakter. En hel del ansøgninger 
behandles administrativt, det drejer sig typisk om 
ansøgninger vedrørende enkeltydelser.

Ydelsesafdelingen består af 21 medarbejdere og er 
placeret på Hvidovre Rådhus, hvilket også gælder 
Jobcentret.

Ydelsesafdelingen er faldet godt på plads efter kom-
munalreformen. Der er tale om en afdeling med et 
godt arbejdsmiljø og åbenhed for faglig udvikling 
og dialog.

Der er ansøgningsfrist den 8. oktober 2008. 

Se stillingsopslaget i sin fulde ordlyd på: 
www.hvidovre.dk

"Nye vinkler på fremtiden" 
er Hvidovre Kommunes 
motto. Udvikling, dialog og 
nye former for samarbejde 
mellem kommune, 
kulturliv, virksomheder, bor-
gere og foreninger kende-
tegner hverdagen 
i Hvidovre. 

Hvidovre Kommune er en 
grøn kommune midt i 
Øresundsregionen. 10 
minutter fra Københavns 
Rådhusplads,
Øresundsbroen og 
Københavns Lufthavn. 
Omkring 50.000 borgere og 
2000 virksomheder 
har adresse i Hvidovre. 
Se www.hvidovre.dk



S K A L  DE T T E  VÆRE UDS IGT E N F R A  D I N  F RE M T ID IG E  A RBE JDS P L A DS ?

Ingeniørforeningen, IDA opruster på rådgivningsområdet 

Konsulent til Afdelingen for Privatansatte, Ledere og Selvstændige
OM INGENIØRFORENINGEN
Ingeniørforeningen, IDA 
er en moderne interesse-
organisation for alle 
ingeniører og for andre, der 
har et beskæftigelses- eller 
interessemæssigt fællesskab 
med ingeniører i løsningen 
af opgaver af teknisk eller 
teknologisk karakter. 

IDA, der har 67.000 
medlemmer, varetager 
både ansattes, lederes og 
selvstændiges interesser 
inden for løn og ansættelse, 
arbejdsmarked, erhvervs-
politik, kompetence, karriere 
og uddannelse, arbejdsmiljø, 
teknologi og forskning. 

IDA indgår desuden i 
samarbejde med andre 
organisationer og institu-
tioner på områder, der har 
medlemmernes interesse og 
som øger fokus på teknolo-
giske problemstillinger. IDA 
har kontorer i København, 
Odense, Århus og Aalborg. 
Læs mere på www.ida.dk.

Afdelingen
Arbejder målrettet for bedst mulige løn- og ansæt-
telsesvilkår for individuelt privatansatte medlemmer 
– med og uden ledelsesansvar – offentlige ledere samt 
selvstændige. Afdelingen har fokus på høj service, ef-
fektivitet, synlighed og et godt arbejdsmiljø. Vi er i dag 
14 medarbejdere.

Stillingen

søger vi en konsulent til håndtering af kommende 
arbejdsskadesager

ter og andre kolleger være med til at udvikle områ-
det i takt med et forventeligt stigende antal sager

-
der organisering af arbejdet. Det er planen, at vi i 
løbet af 2009 skal ansætte yderligere konsulenter på 
området

-
opgaver ift. juridisk rådgivning, sparring og coaching 
af det enkelte medlem om forhold ved ansættelses-
start, under ansættelsen og ved ansættelsens ophør 
i tæt samarbejde med afdelingens øvrige konsulen-
ter, som primært er jurister. Denne del af stillingen 
skal ses som et supplement til arbejdsskadeområdet, 
som bliver det primære arbejdsområde

Personen
-

ende kendskab til håndtering af arbejdsskadesager

en ligeværdig partner med fokus på at afstemme og 
opfylde medlemmets forventninger gennem klar, 
effektiv og dermed professionel sagsbehandling

hvor vi har fokus på, om medlemmernes behov for 
service stemmer overens med afdelingens ydelser

fællesskab, hvor videndeling, kollegial sparring og 
omsorg er en naturlig del af dagligdagen, og hvor fæl-
les værdier løbende udvikles. Vi er kontante, ærlige 

succeser i fællesskab

Interesserede

hr-stillinger@ida.dk mærket ”Konsulent/arbejdsskade-
sager” senest mandag den 20. oktober 2008 kl. 12.00.

kontakte:
Afdelingschef Anne Skanderby, tlf. 33184601, 
ask@ida.dk
Advokat Kim Schioldann, tlf. 33184734, kis@ida.dk

Ansættelsessamtaler forventes gennemført mandag 

1. december 2008.

Generelt
-

rer en målrettet stræben efter at forbedre resultater 
med fokus på medlemmet og sammenhængen mellem 
indsats og resultater.

Ansættelsesvilkår
-

tider, gode lønforhold efter lokal overenskomst og en 



Jobcenter Herlev søger barselsvikar, foreløbig i seks måneder.
Sygedagepengeteamet har et relativt lavt, stabilt sagstal med
fokus på tidlig raskmelding og forlængelsessager.

Vi forventer en socialfaglig uddannelse, engagement og ansvars-
bevidsthed. Vi iværksætter et grundigt introduktionsprogram.

Ansøgningsfrist 8. oktober.

Rådgiver

egedalkommune.dk

– for børn med handicap og deres familier

Egedal Kommunes Rådgivningscenter, Området for børn
med handicap, søger som led i opnormering en handicap-
rådgiver 32-37 timer ugentligt. Stillingen er ledig snarest.
Vi søger en aktiv, udadvent og initiativrig medarbejder
til vores handicapområde, der kan føre børn over i en
tilværelse som ung.

Egedal Kommune har specialiseret opgaverne omkring
børn, unge og voksne med handicap.

Du skal følge barnet og familien indtil folkeskolen er forbi
ved 16 års alderen. Herefter skal du sikre en koordineret
overgang til ungegruppen. Det indbefatter samarbejde
med PPR om skoleforløb, fritid mm Kort og godt bringe
barnet med handicap og familien hele vejen frem til
ungdomslivet.

Vi forventer, at du
er socialrådgiver, socialformidler eller evt. kommunom-
uddannelse indenfor det sociale område

fuld kompetence
bred interesse for og viden om for men-

nesker med handicap
kan arbejde efter principperne om den koordinerende
rådgiver.

kendskab til lovområdet for kompenserende ydelser
til mennesker med funktionsevnenedsættelse

specialistorienteret
Vi ser gerne, at du kender Børn og Voksensystemet
og Acadre.

Vi tilbyder
et område der arbejder udfra et fælles værdigrundlag
i et uformelt fællesskab

arbejde, du kan specialisere dig
og udvikling, du er villig

i gruppe med ekstern superviser
grad af selvstændig kompetence.

Yderligere oplysninger
Du kan ringe eller maile til leder af handicapområdet
Steen Christiansen på 72 59 64 53 / steen.c@egekom.dk
eller se mere på kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfrist den 6. oktober 2008. Ansøgninger sendes
att. Centerchef Conni Olsson til:

Egedal Kommune
Rådgivningscentret
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse



I Rødovre Jobcenter er forskellige stillinger klar til nye kolleger – Vi søger:

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

nye kolleger
Sagsbehandler til kontanthjælpsområdet

Sagsbehandler til sygedagpengeområdet (barselsvikar til
mindst 31.12.2009)

Virksomhedskonsulenter - både til fast stilling og indtil udgan-
gen af 2010 til den særlige integrationsindsats

Rødovre Jobcenter er velfungerende og med gode resultater
vi har konstant fokus på metodeudvikling
vi er ca. 70 gode kolleger uden den store udskiftning, hvor der
er overskud til nye i faget
vi eksperimenterer i øjeblikket med nye samarbejdsformer mellem
sagsbehandlere, vejledere og virksomhedskonsulenter - både for at
lette det daglige arbejde, og for at skabe bedre kvalitet for
borgeren og bedre resultater for jobcentret
vi har en uformel - men synlig daglig ledelse
vi har en politisk ledelse, der mener at medarbejdere er den
vigtigste ressource.

Ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår er selvfølgeligt til forhandling med ud-
gangspunkt i overenskomsten og efter principperne lokal løndan-
nelse.

Mere information
Ring og hør nærmere hos tillidsrepræsentant for socialrådgivere
Susanne Nielsen, virksomhedskonsulent Aydin Tasbent eller jobcen-
terchef Jakob Duvå på telefon 36 37 70 60.

Ansøgning
Du kan også få flere oplysninger på Rødovre Kommunes hjemmeside
www.rk.dk eller kigge forbi til et lille besøg inden du fatter pennen
og sender din ansøgning til Rødovre Kommune, Personaleafdelin-
gen, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller til rk@rk.dk. Husk at
oplyse mærket 08.2645SR for stillingen til kontanthjælpsområdet,
mærket 08.02646SR for stillingen til sygedagpengeområdet eller
mærket 08.02647SR for stillingen som virksomhedskonsulent. An-
søgningsfristen er onsdag den 8. oktober 2008.

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

Ballerup Årets
Idrætskommune

Ny chance…
- Få job som socialrådgiver/-formidler i Jobcenter Ballerup



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

Jobcenter Ballerup søger rådgiver til sygedagpengeopfølgning

Ballerup Årets
Idrætskommune



Jobcenter Vallensbæk søger sagsbehandler
(barselsvikar) til dagpengeteam
En af vore dygtige kolleger går på barsel medio november 2008.
Vi søger derfor en sagsbehandler til et vikariat. En ny kollega,
der er uddannet kommunom, socialformidler eller socialrådgiver.
Stillingen er ledig primo/medio november 2008.
Teamets opgaver er opfølgning i henhold til dagpengelovens
regler og visitering til revalidering, fleksjob eller førtidspension.
Vi tilbyder:

på maks. 45 sager

tryghed, faglig sparring og et højt fagligt niveau

indsats

kantine, flekstid mv.

Vi håber:

Vil du vide mere?

www.vallensbaek.dk, eller ring til faglig

Familierådgiver til
Vejle Kommune

Ansøgningsfrist: 3. oktober

Vejle Kommune søger en familierådgiver pr. 1. okto-
ber med fokus indenfor børn med handicap, herunder
rådgivning og sagsbehandling til familier med handicap-
pede børn, børn med ADHD problematikker og børn med
forskellige udviklingsforstyrrelser.

Læs mere på www.vejle.dk/job eller kontakt distriktsle-
der Mette Koudal, tlf. 7681 5116.

Familieafdelingen i Distrikt
Sønderborg har brug for tre
nye fuldtids-kolleger snarest.

Vi ønsker os nye kollegaer, der
er uddannet som socialrådgi-
vere eller socialformidlere. Du
bliver budt velkommen til et
fagligt engageret miljø med
kollegial sparring og grundig
introduktion til opgaverne og
organisationen.

Få mere at vide hos distrikts-
lederne Grethe Byrgesen,

tlf. 8872 5252, eller Margith
Juhl, tlf. 8872 5295.

Din ansøgning skal være os i
hænde senest den 10. oktober
2008 på adressen:
Sønderborg Kommune
Børn og Uddannelse
Mads Clausens Vej 13
 6430 Nordborg

Læs hele jobopslaget på
www.sonderborg.dk/Job,
arbejdskraft og uddannelse/
Ledige jobs i kommunen

Er du en af vores nye
socialrådgivere/socialformidlere?

(GENOPSLAG)

Har du lyst til at bruge din
forvaltningserfaring i en ny kontekst?
I vores visitationsteam søger vi en dygtig afklaringskonsulent på fuld
tid.

Hovedopgaver:

til revalidering, fleksjob og førtidspension.

Vi forventer, at du:

lovgivningen.
-

profilen.
-

vere og stille krav.

Vi tilbyder:
-

bejdsplads.

administrative opgaver.

er 17.10.2008.

Yderligere information hos: Centerchef
Henrik Rudolph, 87 53 51 88 eller
hr@syddjurs.dk.



Danmarks energiø søger til familieområdet
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Sagsbehandler – genopslag

PRØV SAMSØ

Samsø er en lille selvstændig 
kommune.
Samsø er en grøn ø med en 
farverig kultur og natur og et rigt 
foreningsliv.
Vi er behjælpelig med at finde bolig.

Familieområdet søger snarest en 
socialrådgiver/socialformidler. 

Som sagsbehandler i Familieafde-
lingen arbejder du med råd og 
vejledning til familier, undersøgel-
ser, etablering og opfølgning af 
foranstaltninger.

Arbejdet kræver at du har indsigt 
i børns behov, gode kontakt- og 
samarbejdsevner samt sans for 
at koordinere arbejdet omkring 
familierne. Desuden skal du kunne 
arbejde systematisk, målrettet og 
helhedsorienteret.

Vi forventer, at du
besidder en høj faglighed
nærer ønske om at medvirke 
til videreudviklingen af familie-
området
trives i samarbejde på tværs af 
sektor- og fagskel.

Vi tilbyder
løbende ekstern supervision 
samt gode muligheder for 
efteruddannelse
et godt og veletableret tvær-
fagligt samarbejde
relativt få sager pr. sags-
behandler
gratis frugt hver dag.

Familiearbejdet foregår i et tæt 
teamarbejde, hvortil der er knyttet 
en afdelingschef.

Der forligger kompetencebeskri-
velse samt beskrivelse af rollefor-

delinger og procedurer, som ligger 
på kommunens hjemmeside 
sammen med stillingsopslaget – 
eller som kan rekvireres.

Løn efter overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås hos 
afdelingschef Lasse Geiger tlf. 
8792 2231.

Ansøgning med relevante bilag 
sendes senest den 13. oktober 
2008 kl. 12.00  til:

Samsø Kommune
Løn- og personaleafdelingen

Langgade 1
8305 Samsø

læs mere på
www.ikast-brande.dk

Socialrådgivere til
Familierådgivningen
Ikast-Brande Kommune søger socialfagligt bevidste,
udviklingsorienterede, kreative socialrådgivere til 
Familierådgivningen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan ses på Ikast-Brande 
Kommunes hjemmeside www.ikast-brande.dk . Her finder du 
ligeledes oplysninger om Ikast-Brande Kommunes Børn og 
Ungepolitik, Sammenhængende Børnepolitik m.m.

Du er desuden velkommen til at kontakte leder af 
Familierådgivningen, socialrådgiver Hanne Nørskov på 
tlf. 9960 5531 eller socialrådgiver Charlotte Dokkedal på 
tlf. 9960 5546 for at høre om afdelingens videreuddannelses-
politik, arbejdsmiljø, fast sagsnorm, faglig udvikling m.v. 

Din ansøgning skal sendes til Ikast-Brande Kommune, 
Børne- og familieafdelingen, Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede 
senest 8. oktober 2008. 
Der gennemføres ansættelsessamtaler 23. oktober 2008.



Børne- og familieafdelingen søger et 
antal socialrådgivere/socialformidlere
Børne- og familieafdelingen søger følgende medarbejdere:

Med arbejdssted i Tarm:

ungesagsbehandler

Med arbejdssted i Videbæk:

ungesagsbehandler

Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge og ønskes 
besat pr. 1. november 2008.

Vi har fået en opnormering og kan derfor opslå ledige stillinger 
som handicaprådgiver og de tidsbegrænsede stillinger.

Børne- og familieafdelingen består af 15 børn- og ungesags-
behandlere, der er fordelt på 3 geografiske områder i Tarm, 
Videbæk og Ringkøbing. 4 handicaprådgivere, der har fælles 
base i Videbæk, men dækker hvert sit geografiske område.  3 
anbringelseskonsulenter, der arbejder med godkendelse, tilsyn 
af plejefamilier og opholdssteder. Desuden består afdelingen af 2 
teamkoordinatorer samt 1 fagleder.

til børn og unge, herunder rådgivning og vejledning, socialfaglige 
undersøgelser, handleplaner, iværksættelse af og opfølgning på 
hjælpeforanstaltninger, deltagelse i SSP-samarbejdet, bevilling af 
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i lettere handicapsager.

For handicaprådgiverne omfatter persongruppen børn og unge 
med vidtgående handicap, herunder bevilling af merudgifter og 
tabt arbejdsfortjeneste.

Vi lægger vægt på:
at sagsbehandlingen ikke må blive et ”alene-arbejde”. Det 
betyder, at vi dels gør brug af ekstern supervision i nødven-
digt omfang, dels har styrket den faglige støtte og sparring fra 
teamkoordinator, så hun er tæt på sagsbehandleren.

Vi tilbyder:
en arbejdsplads hvor tidlig indsats og arbejde med helheden i 
børnene og deres familiers liv har høj prioritet
dygtige, engagerede og hjælpsomme kolleger
en tydelig kompetenceplan
ekstern supervision
tæt støtte og sparring af teamkoordinator
et selvstændigt job med mange udfordringer

Vi forventer:
at du har en relevant uddannelse og gerne erhvervserfaring
at du er stabil og robust i et udfordrende arbejdsfelt
at du har interesse for og vilje til tværfagligt samarbejde
at du er åben og fordomsfri
at du kan se værdien af systematisk sagsbehandling

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og prin-
cipperne i ny løn.

Din ansøgning med relevant dokumentation sendes til Ringkø-

Socialfaglige konsulenter 
til Contra A/S

Vi har travlt på alle vores kontorer i Jylland. Derfor søger 
vi flere socialfaglige konsulenter til Frederikshavn, Skive 
og Horsens. Vi forventer at åbne flere kontorer i Jylland og 
hører derfor også gerne fra dig, selv om et af vore nuvæ-
rende adresser ikke passer dig.

Vi tilbyder:

grad af indflydelse og ansvar

tilskud til fitness og velvære
-

dere i fokus.

inden for beskæftigelsesområdet. Du har også kendskab til 
lovgivningen vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, re-
validering, fleksjob og pension samt arbejdsevnemetoden.

Som konsulent vil du arbejde med at rådgive borgere, 
virksomheder og jobcentre. Dine arbejdsopgaver bliver 
at udarbejde progressionsrapporter og skriftlige tilbage-
meldinger til jobcentrene samt at afklare kompetencer, 
ressourcer og barrierer hos borgerne. Du skal opsøge og 
have kontakt til det eksterne arbejdsmarked i forbindelse 
med praktikforløb. Du skal samtidig medvirke til arbejds-
fastholdelse af personer, der har behov for særlige vilkår 
for at være på arbejdsmarkedet. Derfor søger vi fagligt og 
personligt kompetente medarbejdere, der forstår helheder 
og evner at formidle budskaber på en enkel og klar måde. 

Læs meget mere om os og stillingerne på www.contras.dk.

Vil du være en værdsat medarbejder, og har du lyst til at 
være en del af en succesfuld virksomhed i rivende udvik-
ling, så mail din ansøgning hurtigst muligt til: personale@
contras.dk. Hvis du vil vide mere, så kontakt Lise Hessel 
Damsgaard på tlf.: 6162 0844.

Samtalerne bliver afholdt løbende.

Contra A/S er en landsdækkende Human Resource 
konsulent- og kursusvirksomhed. Vi blev stiftet i 1998 og 
tæller i dag 50 særdeles kvalificerede og motiverede med-
arbejdere i København og Horsens. Vores ledelsesform og 
samarbejde bygger på tidssvarende værdier og værdsæt-
tende metoder. Vi tror på, at mennesker trives bedst under 
ordnede forhold og med mulighed for at føre et liv i sund 
balance mellem arbejdsplads, hjem og fritid.

Contra A/S ser mangfoldighed som en ressource og 
værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med 
deres særlige baggrund, personlighed og evner.



Socialrådgiver til
Voksen Handicapområdet
Vi søger en sagsbehandler til Voksen Handicapområdet med tiltrædelse
snarest muligt. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Du vil blive tilknyttet
Social Service, der er en afdeling, der består af syv socialrådgivere, en
økonomimedarbejder og en leder.

Voksen Handicapområdet i Odder er kendetegnet ved høj faglighed og
prioritering af individuelle løsninger for borgere med funktionsnedsæt-
telse. Målgruppen er voksne fysisk handicappede, udviklingshæmmede
og sindslidende.

Sagsbehandlernes arbejdsområde er blandt andet visitation til bo- og
dagtilbud, råd og vejledning og planlægning af individuelle handicap-
kompenserende foranstaltninger. Samtidig skal sagsbehandlerne med-
virke til at afdække behovet for, og iværksætte relevante nye kommunale
tilbud.

Vi lægger vægt på du

overskuelig kommune

Vi tilbyder

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/ny løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder
Britta Kempel på tlf. 8780 3434 eller socialrådgiver Hanne Truelsen på
8780 3444.

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2008. Samtaler forventes afholdt i samme
uge.

Vil du vide mere om Odder kommune, kan du læse mere på vores hjem-
meside www.odder.dk

Ansøgning med relevante oplysninger sendes til:

Odder Kommune, Social Service, Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder
eller med e-mail til britta.kempel@odder.dk

Socialrådgivere/
socialformidlere søges
Børn og Familieafdelingen søger tre nye medarbejdere på fuld tid
til forebyggelsen pr. 1. november 2008 eller snarest derefter.

Randers Kommune har etableret tre børn og familiecentre, hvor
vi arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte.

En fast stilling samt et barselsvikariat er på Børn og familiecenter
Gudenåcentret, og en fast stilling er på Børn og familiecenter
Odinsgade.

Målet med den nye organisering er at sikre udsatte børn og deres
familier den bedst mulige støtte med udgangspunkt i barnets
eller den unges behov/ønsker og under hensyn til familiens sam-
lede ressourcer og muligheder.

I hvert børn og familiecenter er der ansat forskellige faggrupper;
socialrådgivere, psykologer, familiekonsulenter, tale- hørepæda-
goger, administrativt personale, distriktsledere samt fagkonsulen-
ter.

Du vil få:

arbejdsopgaver
-

teret højt
-

begreber

Som socialrådgiver i forebyggelsen arbejder du med undersøgel-
ser og forebyggende foranstaltninger. Vi er i gang med at udvikle
nye modeller for det tværfaglige samarbejde med skoler og dag-
institutioner, og du kan være med til at sætte dit præg på dette.

Der er mellem 8-10 forebyggelsesrådgivere på hvert børn og
familiecenter.

Vi har herudover en gruppe, der arbejder med de anbragte børn
og unge.

Pejlemærkerne for arbejdet er: Barnet i centrum, helhed i indsat-
sen og tværfagligt samarbejde.

Du har i vid udstrækning mulighed for selv at planlægge din ar-
bejdsdag, og vi vægter, at arbejds- og privatliv hænger sammen.

Du skal være villig til at modtage supervision ved ekstern super-
visor.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Alle uanset alder, køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fagkonsulent Dorte Pagter, tlf.
8710 4563, eller fagkonsulent Tove Kirk, tlf. 8915 1953.

Ansøgningen skal sendes til Børn og Familieafdelingen, Odins-
gade 14, 2. sal, 8900 Randers C.

Att. Bente Rasmussen.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 7. oktober 2008.
Der afholdes samtaler i uge 43.

Randers Kommune
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