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Regioner skærer ned på 
socialrådgiverne



Traume-behandling 
mister social indsats



Dit NYE job

Har du skiftet arbejde for nylig, 

og har du noget, du gerne 

vil fortælle i den anledning – 

måske bare fordi du er glad 

for det, så send en mail til: 

redaktionen@socialrdg.dk

ARBE JDSL IV

HELEN LUSTRUP, 55 ÅR

VI  KNOKLER MERE END NOGENSINDE

OG V I  ELSKER VORE S 
H JE MMEARBE JDSPLADS

Fra: Center for Døve i Gladsakse
Til:  Roskilde Hjerneskadecenter Bomi fra november 2008

Af Birgitte Rørdam

mit NYE job
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Her kommer de 
nye socialrådgivere





Unge uden oprør



Den største frygt er manglen på tid



Studenterstillinger 
er på vej



Studerende skal oplæres



Kvinder på 
TOPPEN



REGION

GODT SOC IALR ÅDGIVERNY TÅR
REGION NORD

REGION SYD

REGIONSKONTORET
ÅBNER I  FREDERIC IA



DS:NU

Mindeord

TEMADAG OM INDSATSEN OVER FOR UDSATTE BØRN OG FAMILIER

Er straf eller omsorg vejen frem?



DS:NU

DS-Kalender

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:

Psykiske lidelser – et stigende problem

FAGGRUPPEKURSUS

Døgninstitutioner og opholdssteder

PSYKIATRIFAGGRUPPEN

Landskonference

Integrationsnetværk 

Hovedstaden



SUF tilbyder:

Målgrupper:

www.suf.dk

SUF
Den Sociale Udviklingsfond

Social Kvalitet
Institut for

www.socialkvalitet.dk
 Administration: Lindskovvej 27 · 9000 Aalborg · Tlf. 40 45 83 20

Institut, der vægter samspil mellem
teori og praksis, udbyder

Sted: Aalborg - Se mere om flere forløb:

Uddannelser 2009
Motivationsarbejde
v/ Per Revstedt, Psykolog, forfatter
1 år: 10 dage. Start 5.6. februar 2009

Socialfaglig ledelse
v/Karin Kildedal, Lektor, Ph.d.
Gitte Duus, Supervisor, Ph.d.
1 år: 10 dage. Start 21. 22. sept 2009

Mønsterbrydning og Marte meo
v/Jytte Birk Sørensen

Anerkendende kommunikation
v/Søren Friman Trads

Korte forløb

Bruger – Hjælper Formidlingen
og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
- hos os styrer borgerne allerede…!

Fra 1. januar 2009 lempes reglerne for at få tilskud til egen hjælpeordning efter §§ 95 og 96

i serviceloven. En af lempelserne er, at borgerne nu frit kan vælge at overdrage administratio-

nen af arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som f.eks. Bruger – Hjælper Formidlingen.

Som Danmarks største leverandør af ydelser til mennesker med fysisk handicap er vi naturligvis

parat til - i dialog med borger og kommune - at levere fleksible BPA produkter, der sikrer at

hjælpeordningerne virkelig fungerer.

Læs mere om Bruger – Hjælper Formidlingen og BPA på www.formidlingen.dk eller ring til os

på tlf. 3634 7900.



ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

Servicestyrelsen afholder den 19., 23. og 26. marts 2009 tema-
dage om de nye regler om udredning, visitation og hjemme-
træning.

På temadagene vil der være information om Servicelovens
regler for udredning, visitation og hjemmetræning efter § 32.

Der indgår også oplæg om reglerne på undervisningsområdet
samt om forholdet mellem hjemmetræning og hjemmeunder-
visning.

Temadagene vil give mulighed for erfaringsudveksling og inspi-
ration til, hvordan kommunerne konkret kan organisere ind-
satsen.

Se mere og tilmeld dig her:
www.servicestyrelsen.dk/handicap

D 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

Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance
kan en borger med egen hjælpeordning fra den 1. januar 2009
få kommunalt tilskud til at overdrage arbejdsgiveransvaret til
en privat virksomhed.

 Udbetaling af løn samt indberetning til skat, atp
 og feriekonto
 Indberetning af sygedagpenge samt barselsordning
 Kontrakt til borgerens hjælpere
 Forsikring af borgerens hjælpere
 Udregning af hjælpernes løn på baggrund af indsendte
 vagtplaner

Borgeren får tilknyttet en fast
kontaktperson og får adgang
til sit eget personlige web-
univers, hvor borgeren kan
holde styr på alle sine data.

- lad os hjælpe

Personlig og professionel hjælp til handicappede

HandicapHjælp Danmark kan bl.a. hjælpe med:



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

Kognitiv Center Fyn udbyder i 2009-2010
Intensivt Mindfulness-kursus Trin 1 og Trin 2 
- med 2 undervisere
4-dages kursus i Kognitiv Mindfulness Meditation - nyeste evidensbaserede metode 
inden for den kognitive tradition. En form for opmærksomhedstræning, hvor man 
opøver evnen til at være til stede i nuet. Anvendes til kroniske smerter, stress, angst 
og depression.

Trin 1 A: 26.-27/3-2009 + 4.-5/5-2009, internat. Tilmeldingsfrist: 1.3. 2009.
Trin 1 B: 17.-18/9-2009 + 29.-30/10-2009, internat. Tilmeldingsfrist: 15. juli 2009. 
Formål: At lære metoden og bruge den på sig selv. 

Trin 2: 18.-19/11-2009 + 25.-26/1-2010 internat. Tilmeldingsfrist: 15/9-09.
Formål: At lære at træne/lave kurser for andre - for deltagere m. erfaring m. mind-
fulness svarende til trin 1.

Pris pr. kursus: Kr. 7.030 inkl. fuld forplejning, ophold og 2 undervi-
sere.

Grunduddannelse, niveau 1, i Kognitive Behandlingsformer 
14-dages grundkursus i kognitive behandlingsformer. 
Opstart Grund A: 7/9-2009 
Opstart Grund B: 14/9-2009 

Videreuddannelse, niveau 2, i Kognitive behandlingsformer
14-dages videreuddannelse i kognitive behandlingsformer (personer som i forvejen 
har et vist kendskab til kognitiv behandling.) 
Opstart 1/9-2009

Sidste tilmeldingsfrist for Grund- og Videreuddannelser: 1. juli 2009 
Pris: Kr. 14.900 pr. uddannelse (inkl. forplejning). Sted: Fisketorvet 4-6, 10., Odense.

Tilmelding og yderligere oplysninger af kursusindhold se: 
www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekretær Yvonne på tlf. 5124 0450, tlf.tid 
onsdag og fredag kl. 9-13 / mail: yw@kognitivcenterfyn.dk

Kognit iv  Center  Fyn



På Djurslands Folkehøjskole giver vi vores elever
udfordringer og oplevelser. Vi giver dem også ram-
mer til at skabe varige venskaber. I 2009 tilbyder
vi lange ophold på 12, 18 eller 22 uger, fra d. 11.
januar.

Rejse og kommunikationslinjen: for dem der har
lyst til IT og har mod på eventyr i hverdagen.

UDFORDRINGER, OPLEVELSER
OG VENSKABER

Slankelinjen: for dem der er overvægtige og har
lyst til at gøre noget ved det.

Udtrykslinjen: for dem der har lyst til at arbejde
med musik, teater og kunst.

BESTIL KATALOG FOR FORÅRET 2009:
RING 87-529120 ELLER LÆS MERE PÅ WWW.DJFH.DK.

Vores elever kan vælge mellem tre linjer:

Servicestyrelsen og Velfærdsministeriet gennemfører 5

temadage i hele landet om Borgerstyret Personlig Assi-

stance den 24. og 26. februar og den 3., 4. og 5. marts

2009.

På temadagene vil der blandt andet være information
om personkredsen for BPA, kriterier for visitation samt
oplæg om konkret udmåling og visitation til BPA.

Mere information om temadagene samt tilmelding kan

ske på www.servicestyrelsen.dk/handicap

adecco.dk

Vikariaterne er mit støttehjul mens
jeg får mit eget firma til at køre

Frihed
"Vikarlivet giver mig frihed - jeg bestemmer selv hvad, hvor
og hvornår jeg vil arbejde. Det er i orden at sige nej tak."

Udfordringer
"Vikarlivet er forandring og nye udfordringer."

Udvikling
"For mig betyder vikarlivet en anderledes, spændende
udvikling af mine faglige kompetencer."

Fleksibilitet
"Jeg har valgt at prøve livet som selvstændig - vikarlivet giver
mig friheden til at passe mit selvstændige virke, og samtidig
vedligeholde og udvikle mine faglige kompetencer."

Ingegerd Aaby Chistiansen, 55 år, Uddannet socialrådgiver i 1989

3888 9400

Adecco søger dygtige socialrådgivere og - formidlere, som
ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar.

Ring til os på tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tæt samarbejde med Wiederquist kurser.

Jeg oplever at livet som socialrådgivervikar giver mig …



Alkoholbehandler til dag-
behandlingen i Glostrup

Lænke-ambulatorierne i Danmark søger pr. 1. marts 2009 en
alkoholbehandler til dagbehandlingen i Glostrup Lænke-ambula-
torium.

Dine hovedopgaver:
-

Behandlingshjemmet Stutgården,
socialrådgiver pr. 1. marts 2009

Vi søger en medarbejder, som har:

Vi kan tilbyde:

stutgaarden.dk.

2009.



Virksomhedskonsulent/vejleder
- 2 stillinger

-

-

-

-

I forhold til begge stillinger forventer vi at møde
ansøgere, der

Derudover forventer vi, at ansøgere

-

-
lighed

kolleger

Vi tilbyder

nogen ulempe.

Socialrådgiver/socialformidler
til Team Sygedagpenge i
Jobcenter Lejre

-
ter.

Vi tilbyder:

-

-

-
-

-

-

-

Lejre



KOMMUNEKOMMUNE

I Hvidovre har vi fokus på ungeindsatsen.

I den forbindelse ønsker vi at ansætte en
afdelingsleder 37 timer pr. uge samt en
kontakt-person 37 timer ugentligt til kontakt-
personordningen.

Afdelingslederen vil få ansvaret for perso-
naleledelse af en tværfagligt sammensat
medarbejdergruppe på 8 medarbejdere samt
ansvar for økonomi og administration i tæt
samarbejde med øvrige ledelse.

Vi vil gerne have en afdelingsleder, der har
erfaring og engagement i socialt arbejde med
unge og gerne også med ledelseserfaring fra
lignende arbejde. Det er vigtigt, at du er visi-
onær, dynamisk, kreativ, formår at føre dine
ideer ud i livet og at du i samarbejdet viser
respekt for forskellighed.

Kontaktpersonens indsats er især af støttende
karakter i forhold til den unges personlige
udvikling, arbejde, uddannelse, bolig og fri-
tidsforhold. Der er vigtigt, at der skabes basis
for relationsarbejde og at der kan ske even-
tuel reetablering af kontakten til familien og
inddragelse af den unges øvrige netværk.

Der arbejdes fortrinsvis individuelt med den
enkelte unge, men der er også mulighed for
at arbejde med grupper af unge.

Vi vægter et velfungerende samarbejde
internt såvel som eksternt og sætter pris på
at have en arbejdsplads, der giver rum for
nytænkning, faglig udvikling og stiller derfor
krav til samtlige medarbejdere om engage-
ment og dynamik.

Hvis du søger en af stillingerne er det vigtigt,
at du har personlig og faglig integritet og er i
stand til at fokusere på ressourcerne hos den
unge og hos medarbejderne for at kunne
skabe en positiv udvikling og forandring hos
såvel de unge som i samarbejdet.

Til gengæld kan vi tilbyde dig et job i en
organisation, der altid vil være i rivende

udvikling, med kompetente og engagerede
kollegaer, supervision med ekstern supervi-
sor, stor selvstændighed i forhold til planlæg-
ning af arbejdsdagen og meget mere.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du
tage kontakt til Ungeenhedens leder:
Inge Holtkøtter på telefon 3639 3758 eller
3678 5720.

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes efter gældende overens-
komst med udgangspunkt i Ny Løn, i forhold
til kvalifikationer og funktioner. Det skal be-
mærkes at arbejdstiden for kontaktpersonen
tilrettelægges på hverdage i tidsrummet
kl. 07.00- 22.00.

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

Ansøgningen sendes til:
Hvidovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Økonomi- og Administrationsafdelingen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Du kan også sende din ansøgning elektronisk
til social@hvidovre.dk.

Ansøgningsfristen for stillingen
som afdelingsleder er:
Den 20. januar 2009 kl. 10.00.
Mærk ansøgningen: 55740.
Ansættelsessamtaler forventes at blive
afholdt den 23. januar 2008.

Ansøgningsfristen for stillingen
som støtte/kontaktperson er:
Den 21. januar 2009 kl. 10.00.
Mærk ansøgningen: 55741.
Ansættelsessamtaler forventes at blive
afholdt den 27. januar 2008.

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.

Afdelingsleder samt støtte/kontaktperson
til Hvidovre kommunes kontaktpersonordning for unge.



Socialafdelingens Gruppe for Støtte- og behandlingstilbud søger en engageret og dygtig social-
rådgiver eller socialformidler til at rådgive og vejlede udsatte borgere med fysiske, psykiske og
sociale problemer herunder misbrug og handicaps.

Som vores nye kollega er det vigtigt, at du har en særlig interesse i at arbejde med borgere med
netop disse problemstillinger.

I et tæt samarbejde med bl.a. Jobcenter Køge afklares borgerens støttebehov via samtaler. Vi

Gennem din faglige viden, dit engagement i socialt arbejde og dine personlige kompetencer,
skal du hjælpe den enkelte til at håndtere sin situation.

Du skal rådgive og vejlede samt indstille til visitation af borgerne til stof – og alkoholbehandling,
socialpædagogisk hjemmevejledning, ledsagelse og hjælperordninger, aktivitets og samværstil-
bud, bo – og behandlingstilbud, kvindekrisecenter og forsorgshjem.

Derudover skal du tage stilling til påbegyndelse af sager om førtidspension efter endt afklaring i
jobcentret.

Vi forventer, at du

Vi tilbyder:

dine idéer

Yderligere oplysninger

kan også besøge vores hjemmeside på www.koege.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst. Lønnen vil blive forhandlet med din faglige organisation i henhold
til aftale om Ny Løn.

Ansøgningsfrist

Køge Kommune
Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen, Sekretariatet

eller på mail saf.stillinger@koege.dk.

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk
baggrund.

www.koege.dk

Genopslag – Køge Kommune søger en sagsbehandler til
rådgivning og vejledning af særligt udsatte borgere



www.hillerod.dk

DYGTIG OG ENGAGERET
SAGSBEHANDLER
Socialfaglig Enhed

Brænder du for det sociale myndighedsområde? Vil du være

med til at præge udviklingen af vores enhed? Så er det måske

dig, vi søger.

Vi tager os af indsatsen over for de svageste af Hillerød Kommunes

borgere - misbrugsbehandling, bostøtte, merudgifter som

følge af handicap, visitation til botilbud, dagtilbud og beskyttet

beskæftigelse.

Vi  tilbyder et meningsfyldt, selvstændigt og afvekslende job.

Stor mulighed for indflydelse og jævnlig supervision. Stor

kontaktflade med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal være uddannet socialformidler, socialrådgiver eller

have anden relevant videregående/akademisk uddannelse.

Have kendskab til området, være fagligt og personligt stærk

og kunne skabe god kontakt til brugerne.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til Ny Løn.

Kontakt sektionsleder Christina Andersen på tlf. 7232 3379

eller can@hillerod.dk

Ansøgning sendes til: Hillerød Kommune, Voksen og Handicap,

att Bente Brandt, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød, eller

bb@hillerod.dk. Mærke: Socialfaglig, frist 21. januar

2009 kl. 12.

FAMILIEPLEJEKONSULENT
Familier og Sundhed

Pr. 1. marts 2009 til ”Familieplejeteamet”

Opgaven indeholder det generelle og specifikke tilsyn med

plejefamilier og opholdsteder, samt undervisning og udvikling

af området.

Stillingen er en opnormering, så teamet fremover består af 4

konsulenter. Der arbejdes fysisk i ”storrum” og i et tæt tværfagligt

samarbejde med familierådgivere, psykologer og sundheds-

plejersker.

Læs mere på: www.hillerod.dk under ledige stillinger.

Ansøgningsfrist senest torsdag d. 22. januar 2009 kl. 12.

Samtaler forventes afholdt i uge 5.

Ansøgningen sendes til: Vivi Bruhns, Hillerød Kommune,

Familier og Sundhed, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Telefon 7232 5577. Opgiv venligst en e-mail adresse, idet vi

svarer på mail.



Genopslag

Børnekonsulent
Børnekonsulent på fuldtid til Børne- og Familierådgiv-
ningen. Socialrådgiver/-formidler med efteruddannelse
søges til støtte, vejledning og udvikling af sagsbehand-
lerne i deres myndighedsudøvelse i kommunen med
tæt tværfagligt samarbejde, i initiativrig afdeling med
højt fagligt niveau og god omgangstone. Ansøgnings-
frist: 22. januar med morgenposten.
Læs jobannoncen på herlev.dk eller ring på
4452 5516.

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

KØBENHAVNS
KOMMUNE

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

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

Socialrådgivere

SOCIALCENTER NØRREBRO

Uddannet socialrådgiver til sagsbehandling af familier, børn og unge i et tværfag-
ligt team søges.

Vi forventer, at du:

Vi tilbyder:

2009  til:  Socialcenter Nørrebro, Administrationsenheden, Løn- og Personale,
Griffenfeldsgade 44, 2200 København N.

DSA søger
socialrådgivere

Opgaverne

udadtil.

Dine kompetencer

-

god til at bruge it-redskaber.

Mere om stillingerne

-

stilling.

Ansøgningsfristen

-

Danske Sundhedsorganisationers A-kasse

DSA er en a-kasse på det sundhedsfaglige område for ca.
78.000 sygeplejersker, bioanalytikere, jordemødre, radiogra-
fer, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi er 60 medarbej-
dere, der arbejder i åbne kontorlandskaber i et røgfrit miljø.



WWW.FREDENSBORG.DK

Socialfaglig koordinator samt
to rådgivere til sygedagpengeteamet
TIL FREDENSBORG JOBCENTER

RÅDGIVERE TIL SYGEDAGPENGETEAMET
Grundet omlægning af arbejdsopgaver, søger vi
snarest muligt to nye kolleger. Teamet er efter om-
lægningen normeret til 13 sagsbehandlere og 1
teamleder.

Opgaverne i teamet er arbejdsfastholdelse af borgere
i ordinær beskæftigelse, opfølgning i sygedagpenge-
sager samt revurderinger i ledighedsydelsessager.

På sygedagpengeområdet har vi nogle fl otte resul-
tater og dermed et overskueligt sagstal. I ledigheds-
ydelsessagerne anvendes i vid udstrækning anden
aktør forinden revurdering.

Du vil i forbindelse med opgaverne have kontakt til
forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere,
skulle arrangere og stå for rundbordssamtaler,
håndtere samspillet mellem proces og resultat –
med det mål for øje, at borgeren bevarer sin tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Sammen med borgeren
arbejder du målrettet og iværksætter nødvendige
tiltag.

Du er velformuleret og fortrolig med udarbejdelse
af arbejdsevnevurderinger og anvendelse af rele-
vant lovstof – men skulle du være ny i faget, lærer
vi dig op.

Som drivkraft har du dit personlige engagement,
og er du samtidig åben af natur, vil du hurtigt føle
dig godt tilpas og blive en del af et godt team med
hjælpsomme og kompetente kolleger.

SOCIALFAGLIG KOORDINATOR TIL JOBHUSET
PR. 1. MARTS 2009
Vi er otte virksomhedskonsulenter, otte jobcoaches,
to projektledere samt en stor gruppe kontanthjælps-
modtagere i målgruppe 2.2 og 2.3., som higer efter
dig, såfremt du har en solid socialfaglig baggrund.

Du er ansvarlig for at fagligheden i Jobhuset i Nivå
bliver udviklet og vedligeholdt.

Du er med til at udvikle kulturen og samarbejdet i
Jobhuset, og sikre en høj faglighed og kvalitet i
opgaveløsningen. Til dagligt bliver du mødt af nys-
gerrige og videbegærlige virksomhedskonsulenter,
der lige vil have uddybet bruttostøtteintensiteten,
eller en jobcoach som skal have forklaret sanktions-
mulighederne for en match 4 borger.

Du er med til at videreudvikle redskaber og metoder
til brug for virksomhedskonsulenter og jobcoaches
samt beskæftigelsesfremmende forløb for borgerne.

Du starter i et nyt arbejdsfelt i Jobhuset med
mange muligheder, og du evner processen med at
lytte, samle, beslutte og være konsekvent. Det er
dig som sikrer systematisk sagsarbejde herunder
journalisering, registrering m.m. Vi er i fuld gang
med at udvikle og styrke arbejdsmarkedsrettede
tiltag, og her kan du også bidrage.

Du er en person, som man har lyst til at spørge til
råds. Alle dine venner og kollegaer fortæller, at du
er dygtig, tålmodig og smilende.

FOR BEGGE STILLINGER gælder, at man vil få en
arbejdsplads i rivende udvikling på tværs i orga-
nisationen, fokus på trivsel, beliggenhed ca. 30
min. fra København/Nørreport, fi ne medarbejder-
tilbud, herunder kommende gratis sundhedsfor-
sikring.

NYSGERRIG – OG VIL VIDE MERE?
– vedr. stillingen som socialfaglig koordinator, så
ring til teamleder Svend Aage Nielsen, 2551 8984,
og vedr. stillingerne i sygedagpengeteamet så ring

til teamleder Susanne Rasmussen 7256 5558 /
2551 8949 – eller se mere på www.fredensborg.dk

HAR ANNONCEN VAKT DIN INTERESSE, så glæder
vi os rigtig meget til at få din ansøgning.

SEND DEN INDEN den 19. januar 2009 til Job-
center Fredensborg, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 5.

Lønnen er efter overenskomst.
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Dansk Blindesamfund søger
regionskonsulent i Region Hovedstaden
og Region Sjælland





Sagsbehandler til Køge Kommune

Vil du være med til at udvikle indsatsen over for udsatte børn
og unge, så er du måske vores nye kollega?

Familierådgivningen er med over 40 medarbejdere den største
afdeling i Børne- og Ungerådgivningen, der rummer 240
medarbejde fordelt på Familierådgivningen, PPR, Sundheds-
tjenesten og en række decentrale tilbud og institutioner.

Familierådgivningen er opdelt i 6 grupper: tre distriktsgrupper

specialrådgivning og en administrationsgruppe.

Vi søger en ny kollega snarest muligt til distriktsgrupperne,
hvor målgruppen er danske og integrerede familier. Vores
arbejdsområde er socialrådgivning, hovedsageligt i forhold til
service lovens kapitel 9 og 11. Det vil sige undersøgelses- og
udredningsarbejde, rådgivning og vejledning, samt iværksæt-
telse af hjælpeforanstaltninger i forhold til børn og familier med
behov for særlig støtte, herunder bevilling af økonomiske
ydelser.

Vi kan tilbyde
Et job med mange udviklingsmuligheder og udfordringer, både
fagligt og personligt. Du vil få ekstern supervision og desuden
indgå i et fagligt team med engagerende kollegaer, der vægter
samarbejde, kvalitet og faglig sparring højt. Vi har et godt
socialt og fagligt miljø i afdelingen, hvor personalegruppen er
bredt sammensat både med hensyn til erfaring, køn og etnisk
baggrund.

Byrådet i Køge Kommune ønsker, at værdierne respekt, nærhed,
rummelighed og effekt skal udgøre fundamentet for indsatsen
over for udsatte børn og unge.

I efteråret er der igangsat en ny model for tværfagligt samar-
bejde i kommunen. Vi skal i den forbindelse vurdere, om vi kan
organisere os endnu bedre for at gennemføre kommunens sam-
menhængende børnepolitik, som du kan læse mere om her:
http://www.koege.dk/301645/

Løn- og ansættelsesforhold
Vi ved, at sagsbehandlerarbejdet er krævende og tilbyder derfor
grundlønstrin 35 for nyuddannede samt forhandling i forhold til

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, kan du kontakte socialrådgiver
Stine Grønn telefon 56 67 23 57, gruppeleder Tine Marker på
telefon. 56 67 23 97 eller gruppeleder Kirsten R. Rasmussen på
telefon 56 67 64 43.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er 19. januar 2009 kl. 12. Mærk din ansøgning
”Opslag Familierådgivningen” og send den til

Køge Kommune, Familierådgivningen

eller via e-mail til lotte.beicker.andersen@koege.dk

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk

www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Socialrådgiver/socialformidler
til Integration

Ballerup Årets
Idrætskommune
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Sagsbehandler til
Børneteam

i Social Service

Dragør
Kommune

Dragør er et tradi-
tionsrigt og velbevaret
bysamfund. Mere
end 13.000 borgere
og masser af turister
nyder godt af vores
enestående havne-
miljø og naturom-
råder langs kysten. I
Dragør Kommune er
det vores daglige mål
at sikre borgerne den
bedste service. Vi er
en attraktiv arbejds-
plads og kan hver dag
glæde os over et hold
af engagerede og
kvalificerede medar-
bejdere, der bakker op
om vores mål og vær-
dier. Vi lægger vægt
på trivsel og ønsker at
skabe rammerne for
et godt liv – både på
og uden for arbejds-
pladsen.
Vil du vide mere,
så besøg os på
www.dragoer.dk

Dragør Kommune søger snarest muligt
en fuldtids Socialrådgiver/socialformidler
til lille, velfungerende børneteam, som
arbejder med hjælpeforanstaltninger for
børn, unge og familier i henhold til service-
loven. Der arbejdes tværfagligt og fore-
byggende i forhold til målgruppen børn
og unge fra 0-23 år og deres familier.

Børneteamet arbejder distriktsopdelt.
Organisatorisk er stillingen knyttet til
Social Service, hvor også voksenteam er
tilknyttet.

Vi søger en sagsbehandler der …

socialformidler

familier

Vi kan tilbyde …

og afvekslende opgaver.

Løn- og ansættelsesforhold
Efter overenskomst og reglerne om Ny
Løn.

Yderligere oplysninger
om stillingen fås ved henvendelse til
afdelingschef Pia Eriksen 3289 0241.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 22. januar. Send
din ansøgning til piae@dragoer.dk eller
til:

Dragør Kommune
Social Service
Kirkevej 7
2791 Dragør

Afdelingsleder
til Studenterrådgivningen
Studenterrådgivningen søger en afdelingsleder til 2 af rådgivninger-
ne i København. Stillingen er på 30-37 timer ugentligt. Stillingen er
kombineret med klientarbejde og  ønskes besat snarest muligt.

Studenterrådgivningen tilbyder social, psykologisk og psykiatrisk
rådgivning og vejledning til studerende ved de mellemlange og
lange videregående uddannelser.

Læs det fulde stillingsopslag på Studenterrådgivningens hjemme-
side www.srg.dk.

Ansøgningsfristen er onsdag den 28.1.2009 inden kl. 12.00.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved
henvendelse til direktør Else-Marie Stilling på telefon
33 12 04 80 eller til stedfortræder/afdelingsleder
Susanne Springborg på telefon 22 12 19 11.
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Misbrugsrådgiver til stofområdet
Ringsted Kommune søger 1 socialrådgiver/
pædagog/sygeplejerske eller anden social-
fagligt uddannet til vores rådgivningscenter
for misbrug

Vi forventer, at du

behandlingsrelateret kontakt

-

Vi tilbyder:

-

-

uddannelse.

Flere oplysninger:
-

Ansøgningsfrist: 20.1.2009 kl. 12.00

Mærk ansøgningen:

Ansættelsesdato:

Ansættelsessamtaler:

Arbejdsgiver:

Adresse:

Tlf.:

E-mail:

Jobcenter Vallensbæk søger sagsbehandler
til dagpengeteam snarest muligt
En af vore dygtige medarbejdere har fået stilling i et andet
jobcenter. Derfor har vi nu en ledig stilling på en fantastisk god
arbejdsplads. Vi søger en kollega, der er uddannet kommunom,
socialformidler eller socialrådgiver.
Opgaverne er opfølgning i henhold til dagpengelovens regler
og visitering til revalidering, fleksjob eller førtidspension.
Vi prioriterer klart erfaring inden for arbejdsområdet.
Vi tilbyder:

-
me normalt på omkring 40 sager

tryghed, faglig sparring og et højt fagligt niveau

kantine, flekstid mv.

Vi håber:

Vil du vide mere?

mere om jobbet på www.vallensbaek.dk, el-
ler ring til faglig koordinator Dorte Sigerslev
(dsi@vallensbaek.dk) eller souschef Ib Inger-
slev (ii@vallensbaek.dk) på 47 97 44 44.



Ærø Kommune
søger en ny afdelingsleder til
kultur- og socialafdelingen

-
-

-

Dine primære opgaver bliver:

-

-
sation. Hertil tillægges pensionsbidrag.

-
-

Se fuldt stillingsopslag på
www.fredericiakommune.dk/jobs

Socialfaglig konsulent
i Familierådgivningen…
I Familierådgivningen i Fredericia Kommune er en stilling som
socialfaglig konsulent, 37 timer ugentligt, til besættelse pr. 1. marts
2009.

Vi søger en socialfaglig konsulent med en solid baggrund inden for
børn og ungeområdet.

Du skal være faglig dygtig, målrettet, være hurtig til at skaffe dig
overblik over området og samtidig have forståelse for og være i stand
til at motivere familierådgiverne, som du skal arbejde med det i
daglige.

Vi tilbyder
En spændende stilling som socialfaglig konsulent i en dynamisk
organisation med gode kolleger og masser af udfordringer.
Et godt arbejdsmiljø med fagligt ambitiøse kolleger.

Ansøgninsfrist: 27. januar 2009.

Bliv pioner og behandlingskoordinator
eller terapeut

2009 kl. 10.00.

RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER PARTNER I PROFILJOB.DK

Socialraadgiverjob.dk tilbyder dig en række funktioner, der hjælper til at
planlægge din karriere.

Socialraadgiverjob.dk er en del af Profiljob.dk netværket, som er et sam-
arbejde mellem 14 af Danmarks mest betyd ningsfulde faglige organisationer.

Deltagelsen i Profiljob.dk netværket betyder, at du ikke alene modtager
relevante jobannoncer fra Socialraadgiverjob.dk, men også fra de øvrige
jobportaler, når du har oprettet din jobagent på Socialraadgiverjob.dk.

I udviklingen af Socialraadgiverjob.dk har vi udnyttet vores viden til at
udvikle en jobportal, der er tilpasset dig, din situation og dine jobønsker.

Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres personlige jobagent
på Profiljob.dk netværket.



Har du lyst til at arbejde med
området voksenhandicap!!!!

timers stilling.

Vi kan tilbyde:

Stillingsindhold:

Vi søger en kollega, der:

-

Yderligere oplysninger:

Ansøgningsfrist:

Assens Kommune

AFDELINGEN I VESTJYLLAND

KONTORET I HERNING – genopslag

Socialrådgiver/-formidler

-

Vi tilbyder

Vi søger en kollega, der

-

Kriminalforsorgen i Herning er en del af Kriminalforsorgens afdeling i
Vestjylland. Der er ansat i alt 28 medarbejdere i afdelingen, hvoraf 18 er
socialrådgivere. Alle vore klienter er på fri fod og kommer enten på kontoret
eller besøges i hjemmet.

KONTORET I HOLSTEBRO

Socialrådgiver

-

Vi tilbyder

Vi ønsker, at du

-

kl. 12.00.



her kan du læse mere om de ledige stillinger

WWW.JOB.RN.DK

TALEINSTITUTTET

Socialrådgiver
Hjerneskadeområdet
Vikariat 30 timer i perioden 01/03-2009 til 30/09-2009.

Stillingen er delt mellem to hovedfunktioner
Koordinatorfunktion indeholdende administrative opgaver i
forhold til tilbuddet til børn og unge med erhvervet hjerne-
skade.
Varetagelse af udredning, rådgivning og koordinering ift.
både børn og voksne med erhvervet hjerneskade, der modta-
ger rehabiliteringstilbud.

Faglige kvalifikationer
Bred socialfaglig viden inden for fagets hovedområder.
Vi ønsker en faglig profil med erfaring fra børneområdet, med
lyst og interesse også for voksenområdet. Erfaring indenfor ar-
bejde med handicappede, sygdoms- og kriseramte familier vil
være en fordel.

Yderligere oplysninger
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2009.
Områdeleder Anette Krusborg eller
socialrådgiver Lene Bech,
tlf. 98 14 41 44.

FORSORGSHJEMMET ØSTERVANG

VISIONÆR AFDELINGSLEDER
MED FOD PÅ DRIFTEN

På Danmarks største boform med 129 interne og eksterne pladser søger
vi ny afdelingsleder for Ekstern enhed.

Ekstern enhed har 35 pladser fordelt på 4 akutpladser til primært stofmis-

brugere, 7 boliger med bostøttende indsats og 24 lejligheder med en

botrænende indsats. Til botræning og bostøtte er der ansat 10 medarbej-

dere fordelt på socialpædagoger, ergoterapeuter og socialrådgivere.

Som afdelingsleder får du ansvaret for den daglige drift af ekstern

enhed: optimering af opgaveløsning, prioritering og styring af ressour-

cerne, sikring og opfølgning på den faglige udvikling – alt i forhold til

mål og strategier.

Yderligere oplysninger
Læs om opgaver og krav, og hvad vi gerne vil tilbyde dig på

vores hjemmeside, hvor du kan fi nde hele stillingsopsla-

get: www.aarhuskommune.dk/Ostervang Yderligere oplys-

ninger om stillingen kan fås hos forstander Jakob May på

tlf. 8629 2255 eller 2274 9232. Samtaler forventes afholdt mandag 26/1.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 20/1, kl. 12.00. Ansøgningen sendes til Forsorgshjemmet

Østervang, Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J, att. Løn- og personale-

enheden pr. post eller mail.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune



HOLSTEBRO

VINDERUP

VEMB

ULFBORG

Holstebro Kommune

- vi har dråber af kultur i alt!

www.holstebro.dk

FAMILIEKONSULENT PÅ
FAMILIECENTRET SPIREN
Familiecentret søger en medarbejder, med god faglig ballast
til familiearbejde, og som har lyst og mod til at være i et
tæt samarbejde med familier i en ofte krævende udviklings-
proces.

Vi lægger vægt på, at ansøgeren er uddannet social-
rådgiver, ergoterapeut eller socialpædagog og har relevant
erfaring indenfor sit fag.

Yderligere oplysninger:
Leder Inge Hauch tlf. 9611 5370 eller 2440 7311.
Se også hjemmesiden www.familiecentret-spiren.dk.

Ansøgning med relevant dokumentation sendes til
Familiecentret Spiren, Godthåbsvej 1, 7500 Holstebro eller
via e-mail til spiren@holstebro.dk.

Ansøgningsfrist:
Onsdag den 21. januar 2009 kl. 12.

Ansættelsessamtaler finder sted den 26. og 27. januar.

Tør du gå nye veje, og brænder
du for beskæftigelsesindsatsen?
Vil du gerne arbejde i en dynamisk offentlig virksomhed,
der ligger vægt på professionalisme, resultater og et godt
arbejdsmiljø for alle ansatte?

Har du erfaring med ledelse, og har du lyst til at udvikle
dig? Tager du hoved og hjerte med på arbejde?

-
nator!

-

-

-

-
-

-

-

-

-

ansøgning.

-

-

Ansøgning med relevante
bilag sendes til:

Herning
Kommune

AFDELINGEN I VESTJYLLAND – KONTORET I HOLSTEBRO

Socialrådgiver/-formidler
-

-

Vi tilbyder

Vi søger en kollega, der

-

Kriminalforsorgen i Holstebro er en del af Kriminalforsorgens afdeling i Vestjylland.
Der er ansat i alt 28 medarbejdere i afdelingen, hvoraf 18 er socialrådgivere.



Har du lyst til at være leder i et åbent og kre-
ativt miljø, der sætter teamsamarbejde og
gensidig respekt højt?

Dine opgaver
Din hovedopgave bliver at videreføre imple-
menteringen af den nye misbrugspolitik og
behandlingskoncept, hvor vægten er lagt på
ambulant behandling i nærmiljøet. Du skal
sikre den faglige kvalitet og udvikling af mis-
brugscentret i henhold til mål, lovgivning og
budgetter. Samt profi lere vores aktiviteter og
opgaver, mål og visioner internt og eksternt.

Endelig skal du være tovholder på projekter,
analyser og evalueringer af opgaver og til-
bud og deltage i sagsbehandling, dokumen-
tation og beskrivelser til forvaltningen og det
politiske system.

Vi forventer, at du har en faglig baggrund i
og erfaring med misbrugsområdet – gerne
med ledelseserfaring fra det sociale område.
Som leder er du lydhør og synlig uden at
være dominerende. Du er ikke bange for at
stille krav og uddelegere opgaverne, men er
også i stand til at træff e beslutninger, når det
er nødvendigt.

Lidt om os
1. januar 2007 overtog kommunen driften af
det tidligere amts misbrugscenter i Thisted.
Misbrugscentrets 13 engagerede og fagligt
dygtige medarbejdere samarbejder tæt med
socialrådgivere i misbrugssektionen og
jobcentret omkring helhedsorienteret sags-
behandling.

Vil du vide mere?
Kontakt socialchef Thorbjørn Strunk på 9917
2325 eller socialdirektør Hans Jørgen Ravnborg
på 9917 2300. Læs hele opslaget og mere om
kommunens misbrugspolitik på thisted.dk

Ansøgningsfrist 21. januar kl. 12.
Send ansøgning til:
Social- og sundhedsforvaltningen,
Rådhuset, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Leder
Misbrugscenter Thy
Social- og sundhedsforvaltningen

læs mere på
www.ikast-brande.dk

Socialrådgiver/
Socialformidler
Visitations- og Myndighedsafdelingen søger en kollega 30
- 37 timer, til sagsbehandling af handicapkompenserende
ydelser på voksenområdet i forhold til serviceloven.

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

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

samarbejdspartnere.
■ Deltage i mange udadrettede aktiviteter såsom hjem-

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

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Afdelingsleder Lars S. Olesen på tlf.: 9960 3125

Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til:
Visitations- og Myndighedsafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Mail: lasol@ikast-brande.dk
Mærket "Socialrådgiver 08"

Ansøgningsfristen er:
21-01-2009 inden kl. 12.00

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler:
27-01-2009



Horsens Kommunes Ungecenter er et tilbud til unge i
alderen 13-18 (23) år med behov for særlig støtte jf.
Lov om Social Service §52.

Ungecenteret har en vifte af forskellige tilbud til sårbare
og udsatte unge i Horsens Kommune. Ungecenterets
forskellige tilbud udvikles løbende ud fra de konkrete
behov der er og skal dermed understøtte kommunens
samlede børnepolitik. Der arbejdes ud fra en systemisk
forståelse.

Ungecenteret består af en vifte af tilbud: Ungevejledning,
ungegrupper, afklaringsopgaver, ungehybler med mulig-
hed for akutanbringelse, ambulant misbrugsbehandling,
afrusningsture og ungdomssanktionskoordination.

Ungecenterlederens opgaver:

 terets ydelser

Faglige og personlige kompetencer:
Din grundlæggende uddannelse kan være som pæ-
dagog, socialrådgiver eller lignende, men vi lægger
vægt på, at du besidder:

 denne side af dig selv

 og kommunikation

Hvis du kan honorere ovennævnte krav tilbyder
Horsens Kommune:

 til kreative løsninger

 udvikling

 være på udvikling og strategi indenfor området

 plads m.m.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsessamtaler:

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til familiechefen i Børn og Unge,

Ansøgning samt dokumentation for uddannelse
og CV sendes til:
Horsens Kommune, Børn og Unge, Rådhustorvet 4,

admbogu@horsens.dk

Se yderligere oplysninger om Horsens Kommune
på www.horsenskommune.dk



Socialrådgivere⁄socialformidlere søges
Arbejdssted: Herning Kommune, Børn og Unge,
Børne- og Familierådgivningen.

Vi opnormerer de kommende år og søger nu en
række nye medarbejdere, så den enkelte rådgiver
fremover kommer til at sidde med ca. 35 sager. Vi
er ved at indføre DUBU/ICS i sagsbehandlingen
og du vil blive en af pionererne i implementerin-
gen af disse redskaber. DUBU er et IT-system
udviklet af KL for at kvalificere sagsbehandlingen i
kommunerne. ICS er et socialfagligt redskab, der
skal videreudvikle afdelingens faglighed samt
højne vores borgerservice

Stillingsbeskrivelse: Arbejdsområdet omfatter
sagsbehandling i forhold til Servicelovens
bestemmelser på børneområdet, det vil sige
undersøgelses- og udredningsarbejde, rådgivning
og vejledning samt iværksættelse af hjælpeforan-
staltninger.

Vi tilbyder dig:

arbejdes målrettet med samarbejdsrelationerne
i teamene

med alsidige opgaver og bred kompetence
inden for området

arbejde og støtte i et team med gode muligheder
for faglig og personlig udvikling, åbenhed for
nytænkning og et uformelt, men krævende
arbejdsmiljø

vision

organisation med muligheder.

Vi forventer, at du:

begrænsninger

hverdag - det er der nemlig mest af!!

gerne med erfaring fra en familieafdeling

din hverdag, så borgerservicen er i top

systematisk sagsbehandling

at lære det

påbegynde arbejdet med DUBU og ICS som
gennemgående arbejdsredskaber.
Læs mere på http://dubu.social.dk/

Tiltrædelsesdato: 1. februar eller snarest derefter.

Løn:
principperne i Ny løn. Vi kan også tilbyde
hjemme-pc, bredbånd og mobilordning.

Beskrivelse af arbejdspladsen: Børne- og
Familie rådgivningen er en spændende og til tider
også hektisk arbejdsplads. I maj 2008 påbegynd-
tes der et udviklingsarbejde, hvor der arbejdes
med processen, at man skal gå fra at arbejde i
mindre grupper til at arbejde i større, selvstyrende
teams. Der ydes fra alle Børne- og Familierådgiv-
ningens ansatte en stor og ansvarsfuld indsats og
det forventes, at du som ny vil indgå aktivt og
motiveret i denne krævende proces. Stillingen er
tilknyttet børn og unge, 0 - 18 års-området.

I Børne- og Familierådgivningen er der i alt godt
40 medarbejdere fordelt på otte administrative
medarbejdere, en afdelingsleder, tre teamfaglige
ledere, to ergoterapeuter, en småbørnsvejleder, to
teams på almenområdet, to forebyggelseskonsu-
lenter samt et handicapteam for børn og unge
samt et etnisk team.

Børne- og Familierådgivningen er en del af
Børne- og Familieafdelingen, der også består af
Sundhedsplejen og PPR.

Ansøgningsfristen er: 19-01-2009 kl. 12.

Samtaler afholdes den 23-01-2009.

Ved ansættelse indhentes børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan
indhentes hos afdelingsleder Peter Mikael
Andresen/teamfaglig leder Majbritt Bak/
teamfaglig leder Hanne Villadsen, socialrådgiver
Lissi Hviid,  tlf. 96 28 60 40 / 29 24 26 83 /
 96 28 63 92 / 96 28 63 70/96 28 63 91.

Ansøgning og relevante bilag bedes sendt til:

Herning Kommune
Børne- og Familieafdelingen, att. Else Ostersen
Rådhuset, Torvet, 7400 Herning
- eller pr. e-mail til: bofeb@herning.dk

wwwherningdk Her er alle muligheder åbne

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter borgeren i centrum gennem åbenhed nærhed og en levende
demokratisk dialog Vi går nye veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt kraftcenter der er kendetegnet ved effektivitet
udvikling fleksibilitet og fokus på menneskelige værdier

Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier som danner grundlag for vores måde at arbejde på:
Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed



DS:Kontakt



Glæder mig til at (for)handle


