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ARBE JDSL IV

STRE SS  R AMMER D IG !

NANNA BOYSEN, 37 ÅR

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

Fra: PsykiatriFonden
Til: Studenterrådgivningen på Københavns Universitet Amager

Af Birgitte Rørdam

mit NYE job



ARBE JDSL IV

NUL RØVHULLER,  TAK !

STODDERENS KENDETEGN

STRE SS PÅ KORT

DANMARKS BEDSTE
ARBE JDSPLADS



Græsset er grønnest,
der hvor man vander det







Hvad er det nu lige børn og unge har brug for?

” De har brug for skolegang i et miljø, hvor der er tydelige grænser, 

forudsigelighed og masser af voksenomsorg, men også et sted hvor 

de i fritiden kan trække sig tilbage på deres eget værelse. ”

Karsten Degnbol
Kostskoleinspektør, Kostskolen i Sønderjylland



Mange takker nej 
til støttepersoner





Følelsen af afmagt
deler jeg med Lotte



Hvad er et godt skolemiljø?

” På Dannevirke vægter vi et skolemiljø, hvor udvikling af de faglige

færdigheder er i fokus. Vi arbejder ikke med at reparere en fortid,

men med at opbygge en fremtid. Det handler om at skabe et miljø,

hvor eleven indskriver sig i en ny historie – en positiv identitet.”

Charlotte Møller Pedersen
Forstander, Dannevirkeskolen



Udlicitering
skaber usikkerhed





Socialrådgiver i 
KRIGSZONEN





Vil ud i felten
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Socialrådgiverdage 2009 FAGLIGHED
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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.

Kys rutinen farvel

Bliv rådgiver for Kavaleriet

Tlf: +45 3930 9603
www.kavaleriet.dk

Savner du alsidighed, fleksibilitet og frihed i dit arbejdsliv? 
Bliv rådgiver i Kavaleriet - her kan du vælge forskellige typer af jobs af varierende perioder i både det private 
og offentlige regi. Kavaleriet giver dig mulighed for at planlægge dit arbejdsliv med udgangspunkt i dit privat-
liv.

Pension fra 1. dag, feriepenge på 12,5%, lønudbetaling hver 14. dag og overenskomst med Dansk Socialråd-
giverforening.



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

Socialrådgivere

CAFA
- Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn, 

unge og familier

- Supervison, konsultation, coaching og undervisning 
til fagfolk.

Vi tager udgangspunkt i, hvad du og din organisation har brug for, 
og tilrettelægger opgaverne sammen med dig.

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



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 med egen hjælpeordning fra den 1. januar
2009 få kommunalt tilskud til at overdrage arbejdsgiveransvaret
til en privat virksomhed som fx HandicapHjælp Danmark.

 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 websystem,
hvor borgeren kan holde styr
på alle sine data.

Personlig og professionel hjælp til handicappede

HandicapHjælp Danmark kan bl.a. hjælpe med:

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
- lad os hjælpe

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere



Bliv frivillig på Livslinien
Du får en solid grunduddannelse som telefon- eller
netrådgiver, 180 engagerede kolleger, regelmæssig
supervision, efteruddannelse og temaaftener.
Vi forventer, at du:

Har en relevant faglig baggrund.
Er ansvarsfuld og tolerant.
Kan engagere dig helhjertet 4 timer om ugen.

Send din ansøgning inden onsdag den 25. februar.

Læs mere på www.livslinien.dk

“Livslinien er en professionel
rådgivning. Der bliver taget
godt hånd om os, så vi kan
tage os af andre.”

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



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 …

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



Socialrådgiver/Socialformidler
til Vestegnens Erhvervscenter 

Vi søger to socialrådgivere/socialformidlere snarest. Det samlede
ugentlige timetal er 60. Stillingerne kan således fordeles på 2, der
arbejder 30 timer eller 1 på fuld tid og 1 på ca. 25 timer. 

Vi arbejder med afklaring af arbejdsevnen hos sygemeldte borgere,
der i kortere eller længere tid har været ude af arbejdsmarkedet.
Derudover tilbyder vi vurdering af rådighed og arbejdsevnen for ledig-
hedsydelsesmodtagere.

Vi er et team bestående af socialrådgivere, vejledere, jobkonsulent,
psykolog og lægekonsulent, der arbejder tværfagligt på et løsnings-
fokuseret, systemisk grundlag.

Du har en socialfaglig uddannelse og har lyst til at arbejde med dine
kernekompetencer i et arbejdsmiljø med en engageret kollegagruppe,
gode muligheder for udvikling og indflydelse og med tilbud om super-
vision.

Se hele stillingsopslaget på www.vestegnens.dk 

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

For yderligere oplysninger ring gerne til socialformidler Jane Pedersen
eller faglig leder Hanne Nielsen på tlf. 4328 3300 for at høre mere
om stillingen.

Ansøgningsfrist: 17. februar 2009 med morgenposten
Vi holder ansættelsessamtaler d. 25. februar 2009.

Vestegnens Erhvervscenter er en røgfri arbejdsplads. 
Brøndby Kommune har en generel politik om, at du skal vise straffe-
attest i forbindelse med nyansættelse, og vi tager referencer fra tidli-
gere arbejdsplads. 

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til

BRØNDBY KOMMUNE
Vestegnens Erhvervscenter
Knudslundvej 33, 2605 Brøndby
Att. faglig leder Hanne Nielsen
- eller pr. mail vestegnens@brondby.dk 



Socialrådgiver til arbejdsskadeområdet
Brænder du for at tale med mange mennesker, og vil du være med til at gøre en forskel? Vil du være med til at yde rådgiv-
ning og vejledning til medlemmer under forløbet af en arbejdsskadesag? Kan du rumme sygeplejerskers forskelligartede
arbejdsskader? Så kan vi tilbyde dig en stilling som socialrådgiver på 27 timer snarest muligt.

Dansk Sygeplejeråds Sekretariat i København varetager behandling af arbejdsskadesager for medlemmer. Vi arbejder tæt
sammen med Dansk Sygeplejeråds lokale kredse og formidler relevant viden til kredsene. Vi har eksternt tilknyttede ad-
vokater og lægekonsulent. Vi deltager i udviklingen af Dansk Sygeplejeråds politik på området, og vi formidler viden om
området til medlemmer og tillidsvalgte.

Kan du sammen med engagerede kollegaer løfte denne opgave? Afdelingen består af et tværfagligt team på 18 personer,
der varetager individuelle medlemshenvendelser på forskellig vis. I vores medlemsservice er bl.a. yderligere 2 socialråd-
givere og 2 administrative funktionærer tilknyttet arbejdsskadeområdet.

Vi forventer, at du:

politiske synsvinkler inddrages

Vi tilbyder:

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til intern overenskomst.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Anders Mølbak Petersen på 4695 4131 eller medlemsser-
vicechef Gitte Bendtsen på 4695 4145. Du skal sende din ansøgning via www.dsr.dk/jobidsr senest den 19. februar 2009

Dansk Sygeplejeråds vision er, at vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi er en partipolitisk uafhængig
organisation, der varetager 75.000 sygeplejerskers interesser. Dansk Sygeplejeråd er en røgfri arbejdsplads.
Læs mere om Dansk Sygeplejeråd på www.dsr.dk

Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 København K

Tlf. 33 15 15 55 dsr@dsr.dk www.dsr.dk



Socialrådgivere
HKI søger socialrådgivere - fastansættelse og barselsvika-
riat fra 1. april. Begge skal primært indgå i et team omkring 
erhvervsafklaring af borgere til uddannelse, job, fleksjob, 
revalidering eller førtidspension.

Dine hovedopgaver vil være:

ger

Målgrupperne er:

perioden.

Ansættelsesvilkår: Stillingerne er på 37 timer.

Hele stillingsopslaget kan læses på www.hki.dk - sektions-

HKI er en Erhvervsdrivende Fond, der har til formål at give 
personer uden for arbejdsmarkedet den erhvervsrådgivning, 
arbejdsprøvning, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse, som 
er nødvendig for at finde en plads på arbejdsmarkedet.



KØBENHAVNS
KOMMUNE

Socialforvaltningen

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Sagsbehandlere
SOCIALCENTER AMAGER

Børnefamilieteam VEST søger sagsbehandlere med relevant
 socialfaglig uddannelse.

Børnefamilieteamets målgruppe er børn, unge og familier, som
har behov for særlig støtte grundet betydelige sociale, psykiske
eller misbrugsrelaterede vanskeligheder.  Vi er 45 medarbejdere
med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Teamet er opdelt i en
undersøgelsesgruppe, en børnegruppe og en ungegruppe.
Vi har opnormeret de 3 undergrupper og vi har et barselsvikariat i
børnegruppen ledigt. Undersøgelsesgruppen foretager §50 undersøgelser
i nye henvendelser. Børnegruppen arbejder med børn i alderen 0-12 år.
Ungegruppen arbejder med unge i alderen 13-23 år.
Vi søger medarbejdere med relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund
f.eks. socialrådgiver, socialformidler, cand.scient.soc – gerne med erfaring
inden for børneområdet.
Ansøgningsfrist: d. 18. februar 2009 kl. 12.00
Læs mere om stillingen på kk.dk/job

Socialrådgiver
Svanemøllens Kaserne

Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger over 23.500 mænd
og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert
samfund i Danmark – og der er 7.000 af os, der gør det uden uniform.

LÆS MERE PÅ CIVIL-I-FORSVARET.DK

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 19. februar 2009

Socialfaglig leder
til Handicapområdet
Frederiksberg Kommune søger en daglig leder til
Specialkonsulentgruppen.

Specialkonsulentgruppen varetager indsatsen på handicap-
området for de 0-18-årige børn og unge.

Har du lyst til at indgå i Familieafdelingens ledelseteam så
klik ind og læs hele opslaget.

Køge Kommune søger familieplejekonsulent 37 timer om
ugen pr. 1. maj 2009 til vores familieplejeteam, som vare-
tager opgaver iht. de i Servicelovens bestemmelser, der

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
gruppeleder Malthe Schultz-Petersen på telefon 56 67 65 81/
mobil: 29 45 79 17.

Ansøgningsfrist
er fredag den 20. februar 2009, kl. 12.00.

Læs hele stillingsopslaget på Køge Kommunes hjemmeside:
http://www.koege.dk/287915

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

www.koege.dk

Køge Kommune søger
Familieplejekonsulent



Jobcenter Næstved søger en faglig koor-
dinator til Job og Kompetence! Vild med 
arbejdsmarkedsområdet!

Den faglige koordinator har det daglige ansvar for 
områdets faglige opgavevaretagelse i samarbejde 
med den faglige chef, herunder bl.a.: 

-

-

-

Vi tilbyder 

Vi forventer, at du 
-

-
-

Øvrigt

-

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Næstved

Daglig leder
I forbindelse med nyetableringen af et familiehus i Frederikssund 
Kommune, søger vi en daglig leder, der i tæt samspil med lederen 
af Familieafdelingens børneteam skal stå i spidsen for etablering og 
udvikling af familiehuset.

Familiehuset vil organisatorisk være placeret som en del af Familieafde-
lingens Børneteam.

Familiehuset er et tilbud til

støtte før fødslen og i forbindelse med den kommende forældrerolle

eller alkoholfri eller i metadonvedligeholdelse.

Familierne kan modtage behandlingen på dagbasis med mulighed for 
døgnindsats. Indskrivningen er fleksibel – afhængig af dels bekymrin-
gen for barnet og dels motivationen hos forældrene.

familiekonsulenter, psykologer og socialrådgivere, ligesom der skal 

Vi forventer, at du

relevant efteruddannelse

behov for en enhed, der er udviklingsorienteret og dynamisk, og som 
ikke lukker sig om sig selv

i tilbudet

respektfuldt, anerkendende og inkluderende

Vi kan tilbyde

og udviklingen af et familiehus i Frederikssund Kommune

-
team.

Familiehuset får til huse i Jægerspris i selvstændige lokaler.

Yderligere information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af Børnetea-

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principperne 
om Ny Løn efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist:

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

Alternativt kan din ansøgning sendes som almindeligt brev til  



-

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Socialrådgiver/-formidler
til Børn og Unge
Tror du på, at børn og familier udvikler sig? Er du parat til

samarbejde og i de udsattes børns familier? Kan du få
mennesker omkring dig til at samarbejde om jeres fælles
mål? Kan du se familiens fremskridt, selvom de er små?

og fagligt forventer noget?

Så er stillingen som børnesagsbehandler i Faxe Kommu-

om en fuldtidsstilling, som er ledig til besættelse snarest
muligt.

Ansøgning vedlagt CV sendes til:
Faxe Kommune

Att. Annette Rasmussen

Eller på mail: anra@faxekommune.dk

Læs det fulde stillingsopslag på www.faxekommune.dk

SOCIALRÅDGIVER /VISITATOR
til Krumsø Fri- og Kostskole

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministe-
riet og LC, gældende for ledere, lærere og børnehaveklasseledere
ved frie grundskoler.

-

ARBEJDSOPGAVER FOR SOCIALRÅDGIVER/VISITATOR

udskrivning af elever.

Ansøgning sendes til:

Uddannelsesleder

aftale.

Vi søger en person, som har grunduddannelse inden for et af
skolens fagområder, diplomuddannelse eller tilsvarende inden
for ledelse eller pædagogik, bred praksiserfaring fra mindst et
af skolens praksisfelter, undervisnings- og ledelseserfaring samt
gerne erfaring med projektledelse.

Aflønning efter gældende regler.



Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os – vi mangler 

dig rigtig meget! Har du de rigtige kvalifikationer er vi 
også parat til at give dig en god løn! 

Vil du have et spændende og udfordrende job blandt 

gode kolleger i et engageret og udviklingsorienteret miljø?  

Jobcenter Frederikssund søger sagsbehandlere til opfølg-

ningsindsatsen for de sygemeldte. Stillingerne er placeret i 

alle 3 nedenstående sygedagpengegrupper.

Rigtig mange udfordringer og kommende lovændringer 

betyder, at vi er i gang med at ændre vores organisering af 

sygedagpengeindsatsen. Udover 3 sygedagpengegrupper 

har vi også en tværfaglig gruppe, der tager sig af revalide-

ringssager og fastholdelsessager. 

Gruppe 1: Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Hovedopgaver: Oprettelse af alle sager modtaget fra 

ydelsescentret. Kategorisering (i samarbejde med gruppe 

2). Anvendelse af delvis raskmelding samt den bredere 

vurdering. 

Opfølgning af kategori 1 sager fra 0-16 uger.

Gruppe 2: Hurtig afklaring af arbejdsevnen og hurtig tilba-

gevenden til arbejdsmarkedet.

Hovedopgaver: Kategorisering (i samarbejde med gruppe 

1).  Afklaring af arbejdsevnen - udarbejdelse af ressource-

profil. Opfølgning af kategori 2 og 3 sager fra 0 til 39 uger.

Gruppe 3: Afslutning af sygedagpengesag.

Hovedopgaver: Færdiggørelse/evt. opdatering af ressour-

ceprofilen

Vurdering efter § 27 forlængelse udover 52 uger.

Opfølgning af alle sager med en varighed på over 39 uger. 

Vi lægger vægt på:

anden relevant uddannelse

Vi tilbyder:

niveau

og kommunallægen

minutters gang fra S-toget. 

Løn og ansættelsesvilkår
Ydes efter gældende overenskomst og reglerne om Ny 

Løn. Som socialrådgiver og socialformidler er du ved 

ansættelsen garanteret en grundlønsindplacering på trin 

35 (pr. 1.4.2009 grundlønstrin 37). Ved minimum 10 års 

erfaring som udannet inden for faget, er du garanteret 

grundlønstrin 40 (pr. 1.4.2009 grundlønstrin 41½). 

Med henblik på rekruttering, giver vi yderligere kr. 2000,- 
brutto pr. md. i løn, såfremt du er uddannet socialrådgi-
ver, socialformidler eller har diplomuddannelse inden for 
beskæftigelsesområdet, og har mindst 3 års aktuel sam-
menhængende erfaring med opfølgning på sygedagpen-
geområdet  umiddelbart op til ansættelsestidspunktet. 

Vi glæder os til at høre fra dig. Vil du høre mere om stil-

lingerne, er du meget velkommen til at kontakte, socialråd-

giver Lotte Bjørnstad Jacobsen tlf. 47 35 15 43, social-

formidler Anette Hjortshøj tlf. 47 35 15 45 eller teamleder 

Kirsten Edske tlf. 47 35 15 34.

Din ansøgning med relevante bilag skal sendes til: 

Jobcenter, Frederikssund

Lundevej 9 A

3600 Frederikssund 

eller job@jobcenter.frederikssund.dk 

og skal være os i hænde senest 17. februar 2009 kl. 9.00.

Sygedagpengesagsbehandler i Jobcenter Frederikssund  
- Vil du arbejde hos os?



Er du proaktiv og udviklings-
orienteret og ønsker du nye
spændende udfordringer?
Så er denne lederstilling hos
os måske lige noget for dig.

Lederen for Børn og Unge har besluttet
sig for at gå på pension fra august 2009.
Stillingen ønskes besat fra 1. maj 2009
således, at der kan ske en kontinuerlig og
rolig overdragelse.
Vi søger en leder med ledelseserfaring,
gerne inden for området.

Børn og Unge består af myndighedsopga-
ver og et forebyggelsesteam (Familiecen-
tret). Vi er 32 dygtige medarbejdere, der
arbejder i åbne og attraktive kontorlandska-
ber på Rådhuset samt ude decentralt. Du
vil være økonomiansvarlig for området for
børn og unge med særlige behov herunder
børn med handicap.  Du vil refere direkte til
direktøren for Børn og Forebyggelse

Børn og Unge er en del af Børn og Fore-
byggelse. Herudover består Børn og
Forebyggelse af Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning, Sundhedsplejen, Tandplejen,
Dagtilbud, Sociale Institutioner, et Admini-
strativt team samt et Økonomiteam. I Børn
og Forebyggelse spiller specialfaglighed og
tværfagligt tæt sammen.

Det tværfaglige arbejde vægtes højt i både
det individuelle borgerrettede arbejde som i
tværfaglige projekter og indsatsområder. Du
skal derfor også lede nogle projekter på den
tværfaglige bane og indgå i samarbejde på
tværs af andre direktørområder f.eks. Skole-
Fritid samt Social og Sundhed.
Det forventes at du deltager i samarbejdet i
Region København og indgår i samarbejds-
relationer med andre kommuner.

Læs mere om Børn og Forebyggelse
og kommunen på kommunens hjemmeside
www.gentofte.dk

os eller læse den på kommunens hjemme-
side under ledige stillinger.

Løn og ansættelse
Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke
inkl. pension der forhandles med udgangs-
punkt i gældende overenskomst med
vedkommendes faggruppe. Du vil også få
tilbudt hjemmearbejdsplads. Desuden har
vi i kommunen en attraktiv personalepolitik,
hvor trivsel og muligheder for kompetence-
udvikling vægtes meget højt.
I Gentofte Kommune er der en generel
politik om, at der ved ansættelse indenfor
børne- og ungeområdet indhentes straffe-
og børneattest.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om jobbet, er du
velkommen til at kontakte direktør
Torben H.D. Petersen, tlf. 3998 4001
eller leder Erna Ernfeldt, tlf. 3998 4003.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 23. februar 2009.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler
ca. 1 uge efter fristens udløb.

Ansøgningen, vedlagt dit CV, sendes til:
Gentofte Rådhus
Børn og Forebyggelse
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Att. Line Kongsted

Børn og Forebyggelse
- er en tværfaglig, opgaveorienteret en-

hed. Vores vision er at sikre de bedste

udviklingsbetingelser for børn og unge

samt medvirke til at børn og unge med

særlige behov - og deres familier - får

de mest optimale tilbud indenfor de

fastlagte servicerammer.

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



SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Test om du er vores nye kollega
R  Du er socialrådgiver/socialformidler
R  Du brænder for at hjælpe borgerne
R  Du ønsker tid til fagligt arbejde og fordybelse i sagerne
R  Du er fleksibel
R  Du er udadvendt
R  Du er selvstændig
R  Du vil have nogle dygtige og kompetente kollegaer
R  Du ønsker et godt arbejdsmiljø med gode personalegoder
R  Du kan lide at arbejde afvekslende og udfordrende med 

udstrakt kompetence

Kan du genkende dig selv? Hvis ja, så læs videre
Vi står netop nu og mangler 1 ny kollega i Hørsholm
Kommunes Socialcenter i Handicap og Specialundervisning
for voksne på 37 timer om ugen. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være 

Du har kendskab og interesse for Serviceloven og Lov om 
specialundervisning. Ligeledes har du kendskab til KMD og 
har administrativ flair.

Hørsholm Kommune tilbyder
job

faglighed og samarbejde.

kompetente medarbejdere. Vi lægger vægt på et godt 
arbejdsmiljø med god stemning og gode arbejdsforhold. 

personaleforeninger.

Aflønning sker i henhold til Ny Løn og aflønnes med grund
løntrin 35 med mulighed for tillæg alt efter kvalifikationer. 
Herudover har vi flekstidsordning og fri hver anden fredag. 

20
fra København med tog.

4849 3160
sammen med relevante bilag til:

·

2 2970



1 socialrådgiver eller socialformidler får hermed muligheden 
for at være med i et flerårigt projekt, der blandt andet skal 
forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, herunder undersø-

og udvikle flere lokalt forankrede tilbud til børn og unge og 
deres familier i Lejre Kommune. 

Vi søger 1 sagsbehandler, som primært skal betjene foran-
staltningsområdet, idet vi har specialiseret handicapsagsbe-

Vi ser dog løbende på vores sagsfordeling rådgiverne imel-
-

lige ønsker i forhold til arbejdsområde. 

Børne- og ungeområdet er organiseret i enheden ”Visitation 
og Tværfagligt Samarbejde” sammen med PPR, sundheds-
plejersker og familiebehandlere. Sagerne er delt op efter 
skoledistrikt med to-tre sagsbehandlere i hvert distrikt. 

Vi lægger vægt på

sag
-

er bedst for barnet og familien

helheden såvel fagligt som socialt, sådan at vi sammen 
udvikler et godt fagligt fællesskab og et rart arbejdsmiljø

Vi forventer af dig, at du

-
gen

vi

daglige arbejde og i vores udviklingsprojekt 

Vi tilbyder

kreativitet 

Om kommunen:

togstrækningen mellem København og Kalundborg, 7 
minutters togkørsel fra Roskilde.  Rådhuset i Allerslev, hvor 
stillingen organisatorisk er placeret, er inden for gåafstand af 
Lejre Station. 

Løn og ansættelse:
Stillingerne er på 37 timer og forhandles i henhold til gælden-

Yderligere oplysninger kan fås hos:
-

Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send en an-
søgning med relevante bilag til:

Lejre Kommune mrk. ”sagsbehandler Visitation Børn og 

-

Har du lyst til at være med som børnesagsbehandler
i et spændende kvalitetsudviklingsprojekt på børne- og ungeområdet?



Misbrugsbehandler
søges

Socialrådgiver/socialpæ-
dagog/sygeplejerske

behandler på stofmisbrugsområdet på
rådgivningscentret i Holbæk. Stillingen

eller snarest derefter.

findes på www.holbaek.dk eller hos

Ansøgningen sendes til:

Rådgivningscentret i Holbæk
Birkevænget 4
4300 Holbæk
Mrk.: Stilling som stofmisbrugs-
behandler

Vi har ledige pladser
på holdet
- vil du være med?

et spændende job som sagsbehandler
inden for enten børn & unge- eller vok-

-
rede kolleger, et selvstændigt job med
muligheder for at præge området, faglig
sparring og inspirerende samarbejde
med andre faggrupper.

Kan du arbejde med den sociale lov-
givning tæt på borgeren, har du gode
formidlingsevner, og kan du arbejde
tværfagligt og håndtere komplekse pro-
blemstillinger, så hører vi meget gerne
fra dig.

Du finder det fulde stillingsopslag på
www.holbaek.dk

Socialrådgiver
til Studenterrådgivningen
Da en medarbejder skal være selvstændig, søger Studenterråd-
givningens afdeling i Kompagnistræde en socialrådgiver 30 timer
ugentligt. Stillingen ønskes besat 1. april eller snarest derefter.

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 den 18. februar 2009 senest kl. 12.00.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved
henvendelse til afdelingsleder Susanne Springborg,
socialrådgiver Josephine Evald eller socialrådgiver
Mette Rosenvel på telefon 33 12 19 11.
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Vi arbejder i tværfaglige teams, hvor rådgivere, kursusledere og virk-

somhedskonsulenter i fællesskab varetager indsatsen over for ledige

og sygemeldte borgere.

Jobcentret har brug for en rådgiver til Team Forstærket indsats. Vi vil

prioritere ansøgere, der har mod på nytænkning og som måske har

lyst til at arbejde med både rådgivning og aktivering af ledige og sy-

gemeldte borgere.

Ansøgningsfristen er den 18/2 2009.

Læs hele opslaget på www.jobcenter.greve.dk

Jobcenter Greve søger ny medarbejder til nyskabende
beskæftigelsesindsats

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed,

kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling

sættes i højsædet.

Vi går nye veje – vil du med?



Fonden PRO søger 
socialkonsulent
Rammen

-

ude i ”marken”, så tjenestekørsel i egen bil er en betingelse.

-
fentlige som private, inden for området med de særligt udsatte 

rådgivning, arbejde med unge på eget værelse samt dagbehand-
ling og døgnanbringelser.  

-
arbejdergruppe og er en blanding af teamwork og individuelt 
arbejde.

Arbejdet
Arbejdet vil være sammensat af opgaver, der dels er i gang i 

-

børn og unge samt faglig sparring af døgnansatte og kommunale 
samarbejdspartnere. Endvidere arbejdes der med anvisning af 
anbringelsessteder og visitationer.

Faglig baggrund

kunne være som socialrådgiver, socialpædagog, men også an-
den relevant socialfaglig baggrund kan komme i betragtning. 

udsatte børn og unge.  Kendskab og erfaring med døgnanbrin-
gelsesområdet er en fordel, ligesom erfaring fra arbejde med 
børn og familier i kommunalt regi vil tælle med.

En ansøger med et godt og relevant netværk vil være at fore-
trække. Vi ser gerne ansøgere, der har erfaringer med fonds- og 
puljemidler, og meget gerne ansøgere der har haft berøring med 
forskning, dokumentation og formidling.

Personen
Engageret og fleksibel – med mod og vilje til at arbejde både 
utraditionelt og målrettet for at nå sine mål. Inden for rammer, 
hvor faglig etik og kollegiale sider er prioriteret højt.

betragter supervision som en selvfølge.

Aflønning
Efter kvalifikationer.

Nærmere oplysninger

www.fondenpro.dk.

Vordingborg Kommune 
opnormerer med 3 stillinger inden 
for børn- og ungeområdet
Vil du være med til at optimere indsatsen over for udsatte børn 
og unge?

Er du til:
En god løn, et rimeligt sagsantal, gode muligheder for kurser, 
efteruddannelse, supervision, selvstændighed i arbejdet, masser 

fagligt miljø blandt engagerede kolleger, med gode muligheder 
for at udvikle og tilrettelægge arbejdsfunktioner.

Så er Vordingborg Kommune stedet for dig!

-
givningen til ansættelse 1. april eller snarest muligt.

Børn og ungerådgivningen er organisatorisk placeret under Børn 
og Kultur.

at der søges lokale løsninger. 

-
mune. Alle sagsbehandlerne i distrikterne indgår som tovholder i 
den tværfaglige mødeaktivitet, der er etableret i lokalområderne 

sundhedsplejersker og diverse konsulenter.

Vi ønsker:

relevant uddannelse.

området.

Primære opgaver:

Rådgive og vejlede familier samt iværksætte foranstaltninger iht. 

Sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for 
familierne.

Indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer med interne og eksterne 
samarbejdspartnere.

Gældende for alle 3 stillinger:
-

Henvendelse om stillingen kan ske til afdelingsleder Palle Buk-

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere 
erfaring sendes til: 

VORDINGBORG
KOMMUNE



Misbrugsbehandler
søges

Socialrådgiver/socialpæ-
dagog/sygeplejerske

behandler på stofmisbrugsområdet på
rådgivningscentret i Holbæk. Stillingen

eller snarest derefter.

findes på www.holbaek.dk eller hos

Ansøgningen sendes til:

Rådgivningscentret i Holbæk
Birkevænget 4
4300 Holbæk
Mrk.: Stilling som stofmisbrugs-
behandler

Socialrådgiver til døgn-
institution i Undløse

behandlingsmiljø, der sætter tværfagligt
samarbejde og gensidig respekt højt?
Vi søger en målrettet og udviklingsori-
enteret kollega med en solid baggrund
inden for børne- og ungeområdet.

-
miljø med gode kollegaer og masser af
udfordringer.

Læs mere om os på www.holbaek.dk
under Borger -
institutioner.

Du finder det fulde stillingsopslag på
www.holbaek.dk Ansøgningen sendes til

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

Telefon 4778 4000

eller via mail

job@halsnaes.dk

Læs mere på

www.halsnaes.dk

Sagsbehandler og
projektholder
30 evt. 37 timer
Familieafdelingen

Kontakt: Koordinator Bjarne Grenvald, tlf. 4778 4117.

Ansøgningsfrist: fredag den 20. februar 2009 kl.
12.00.

I Socialcentrets Rådgiverteam betjener vi borgere med komplekse

sociale problemstillinger.

Vi yder råd og vejledning, visiterer til og følger op på:

specialiserede botilbud, aktivitets- og samværstilbud, merudgifter,

krisecentre og herberg. Desuden indstiller vi til førtidspension.

Vi tilbyder blandt andet et højt fagligt niveau med selvstændig kom-

petence og supervision på sagsniveau.

Besøg www.greve.dk og læs hele stillingsannoncen under ledige

job. Der er ansøgningsfrist den 17. februar 2009.

Borgerne og vi har brug for din faglige ekspertise

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed,

kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling

sættes i højsædet.

Rådgiver - barselsvikar

Socialrådgiver/
socialformidler
Rådgivning og vejledning om sociale problemstillinger,
tværfagligt samarbejde og faglig udvikling. Er det
dig, der er vores nye kollega i kontanthjælpsteamet i
Socialafdelingen? Vi tilbyder introduktionsprogram og
oplæring. Ansøgningsfrist: 19. februar.
Læs jobannoncen på herlev.dk eller ring på tlf.
4452 8680.



Hos os er der ikke langt fra ide til
handling.

men er samtidig i direkte og tæt
dialog med ledelsen.

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

Vi har et godt sammenhold og
prioriterer sociale aktiviteter og
godt humør højt.

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

Vi tager udgangspunkt i coaching
som arbejdsmetode.

Vi varetager den lovpligtige op-
følgning, sagsbehandling samt
beskæftigelsesrettede indsats

hjælpsområdet.

i forhold til støtte efter den
beskæftigelsesrettede lovgivning
samt i sager om aktivering, reva-
lidering og fleksjob.

samt afholdelse af individuelle
kursusforløb og projekter for
netop vores målgrupper.

være med til at sætte dit præg på
både organisationen og på ind-
satsen over for vores målgrupper.

formentlig erfaring inden for kon-

virksomheds-kontaktområdet.

og tilgange til arbejdet med
målgruppen.

-
dringer og kvalitet i arbejdet, kan
se muligheder og finde balancen
imellem at stille krav til borgerne
og udvise empati.

indgå i et positivt samarbejde -
internt såvel som eksternt.

-
miljø.

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

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

Stina Hermann
Virksomhedsteamet
Tlf.: 5637 3923
eller
Karen Djørup
Sygedagpengeteamet:
Tlf.: 5637 3930

Ansøgning sendes pr. mail til
stina.hermann@agensdanmark.dk
eller til
Agens
Strandvejen 99
4600 Køge

Tiltrædelse efter aftale.

Vi er noget helt specielt
- Vil du være med?
Kontanthjælps-, sygedagpenge- og virksomhedsteamet
i Agens søger socialrådgivere/socialformidlere - eller lignende 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.

Springbræt søger jobkonsulenter
Vi har 3 jobkonsulenter, der skal på barselsorlov i løbet af

Har du erfaring i at arbejde med borgere i matchgruppe

trives du med et selvstændigt job i en travl hverdag, er du
meget velkommen til at ringe til leder Lotte Thomsen på

www.springbraet.dk.

Som jobkonsulent skal du have individuelle samtaler, op-
lede arbejdspladser til virksomhedspraktik, arbejdsprøv-
ning samt ansættelse med løntilskud samt følge borgerne

undervise på vores forskellige kurser.
Kørekort er en nødvendighed.

Send din ansøgning hurtigst muligt til Springbræt,

lotte@springbraet.dk.

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

Misbrugsbehandler
søges

Socialrådgiver/socialpæ-
dagog/sygeplejerske

behandler på stofmisbrugsområdet på
rådgivningscentret i Holbæk. Stillingen

eller snarest derefter.

findes på www.holbaek.dk eller hos

Ansøgningen sendes til:

Rådgivningscentret i Holbæk
Birkevænget 4
4300 Holbæk
Mrk.: Stilling som stofmisbrugs-
behandler

Misbrugsbehandler
søges

Socialrådgiver/socialpæ-
dagog/sygeplejerske

behandler på stofmisbrugsområdet på
rådgivningscentret i Holbæk. Stillingen

eller snarest derefter.

findes på www.holbaek.dk eller hos

Ansøgningen sendes til:

Rådgivningscentret i Holbæk
Birkevænget 4
4300 Holbæk
Mrk.: Stilling som stofmisbrugs-
behandler



Socialfaglig gruppeleder til Børne-
og Unge Rådgivningen område Nord

i Broby, pr. 1. april 2009
Tør du gå nye veje og brænder du for at få sat myndig-
hedsområdet vedr. Børn og Unge med særlige vanske-
ligheder på dagsordnen ?

Børne- og Unge Rådgivningen har brug for en dynamisk
socialfaglig gruppeleder i område Nord, der ønsker at
lede og motivere myndighedssocialrådgivergruppen i en
stadig udviklingsproces. Stillingen refererer til Fagsekre-
tariatschefen.

Går du og leger med ideen om at afprøve dig selv som
leder? Vores spændende stilling kan du læse meget
mere om på www.faaborgmidtfyn.dk

Du er også velkommen til at kontakte souschef
Anne-Marie Storgaard på anst@faaborgmidtfyn.dk
eller på tlf. 72533002.

AFDELINGEN I SYD- OG SØNDERJYLLAND

Vi søger en socialrådgiver med
en arbejdstid på 37 timer ugentlig

Stillingen er til besættelse snarest.

-
-

på kontorer i Haderslev, Esbjerg og Sønderborg. Herudover er
der beskæftiget et antal honorarlønnede medarbejdere.

enten ved en betinget dom, en prøveløsladelse eller en behand-
lingsdom. Heri kan indgå samfundstjeneste eller behandling
mod misbrug eller behandling i forbindelse med en sindslidelse.
Yderligere udfærdiger vi personundersøgelser og deltager i
retsmøder. Vores primære funktion er at støtte den dømte til at
leve et kriminalitetsfrit liv samt føre kontrol med, at den idømte
sanktion efterleves. Vores arbejde kræver således, at man er ind-
stillet på at arbejde med såvel bløde som hårde værdier.

-

I forbindelse med det et-årige projekt, “Formidling af familieråd-
slagning og andre inddragende metoder”, ønsker Servicestyrelsen
at indgå aftale med et antal konsulenter med socialfaglig baggrund,
som på timebasis kan virke som rådgivere og igangsættere for
interesserede socialrådgivere el. andre.

Vi lægger vægt på, at du har indgående kendskab til og praksis-
erfaring med enten familierådslagning eller netværksmøder –
gerne begge metoder. Da Recalling the Future ønskes bredere
introduceret i  Danmark, vil det være en fordel også at have
kendskab til denne metode.

I ansøgningen bedes redegjort for relevant teoretisk efteruddan-
nelse og erfaring i forhold til temaet.

skal i perioden 15. marts 2009 – 31. december 2009 påregne et
timeforbrug i perioden op til ca. 150. Transportudgifter dækkes

Ved indgåelse af aftale med konsulenterne vil der desuden blive

dækker hele landet.

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk eller henvendelse til
projektleder Birgit Mortensen tlf. 4193 2441.

Skibhusvej 52B, 3. sal
5000 Odense C
Tlf. 7242 3700



SOCIALFORVALTNINGEN

FAGLIG KONSULENT

I Driftsområdet for Familier, Børn og Unge er der nu en fuldtids konsulentstil-
ling ledig til besættelse snarest muligt. Vi søger en fagligt velfunderet social-
rådgiver gerne med en akademisk overbygning til løsning af opgaver inden for
visitation, vejledning af rådgivere og institutioner samt udviklingsopgaver.

Familier, Børn og Unge er et af fem driftsområder i Socialforvaltningen, Århus

Kommune. Driftsområdet varetager de specialiserede tilbud inden for han-

dicapområdet og til særligt udsatte familier, børn og unge i hele Århus Kom-

mune samt andre kommuner, der ønsker at anvende områdets tilbud.

Konsulentstillingen er placeret i kontoret i Familier, Børn og Unge på

Jægergården, der er en stabsfunktion i forhold til områdets tilbud. Kon-

toret består udover driftschef, souschef og en faglig leder af to team med

i alt 13 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper – socialrådgivere,

psykologer, djøfere og HK’ere.

Du bliver den centrale medarbejder i forhold til driftsområdets kerneydelse:

Samarbejde med myndighedsområdet i Århus Kommune og i andre kom-

muner og hermed bl.a. visitation til driftsområdets tilbud.

Du vil være kontaktperson til lederne af en række af områdets tilbud og

være en af kommunens videnspersoner om udsatte børn og unge og de-

res familier.

I Driftsområdet er der stor opmærksomhed på, at tilbudene fortsat udvik-

les, så Århus Kommune har de bedste tilbud. I den forbindelse er Drifts-

området i gang med at implementere en udviklingsplan.

Der ligger derfor en stor udfordring i at omsætte forslag om nye tilbud og

mellemformer, nye måder at organisere det eksisterende på, dokumenta-

tion af den faglige indsats mv. Du vil få en vigtig funktion i den fortsatte

udvikling inden for det faglige felt.

Yderligere oplysninger
Få mere info på www.aarhuskommune.dk/job, ved henvendelse til faglig leder

Marianne Brix Hvillum på tlf. 8713 4160, e-post: mhv@aarhus.dk eller til faglig

konsulent Helene Tørsleff på tlf. 8713 4158 eller heto@aarhus.dk.

Løn- og ansættelsesforhold kan forhandles i henhold til gældende over-

enskomst.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 18/2 med morgenposten. Samtaler afholdes 23/2.

Ansøgere der indkaldes til samtale vil få besked telefonisk eller

via mail 20/2.

Ansøgning med relevante bilag mrk. ”Faglig konsulent”, sendes til Social-

forvaltningen, Driftsområdet Familier, Børn og Unge, att. Lise Carlsen,

Værkmestergade 15, 8100 Århus C., eller på mail til lmca@aarhus.dk.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune

Brænder du for ledelse
og kan du kommunikere?

Så er du måske den kommende leder
af Randers Kommunes ”Center for
stofmisbrugsbehandling.

Du kan læse mere om den spændende
stilling som leder for 30 dygtige med-
arbejdere på www.randers.dk

Randers Kommune

Jobcenter Odder søger barsels-
vikar til sygedagpengeområdet
En af vores socialrådgivere skal på barsel, så Jobcenter

dig.

Odder Kommune er en digital kommune. Derfor foretræk-
ker vi, at du sender din ansøgning og dit CV pr. mail til
adressen: ole.stounbjerg@odder.dk , men den kan også
sendes til Odder Rådhus, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Vil du vide mere om vores kommune, kan du også se  på
vores hjemmeside www.oddernettet.dk , og du kan læse
det fulde opslag på www.oddernettet.dk/jobs.

Odder Kommune

Odder



Socialrådgiver/socialformidler til
Familieafdelingen, Viborg Kommune

Søger du et job med udfordringer i forhold til ungeområdet med
nøgleord som anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, eller
brænder du for at gøre en forskel i arbejdet med anbragte børn og
unge, så har vi to stillinger ledige til besættelse snarest.

Yderligere oplysninger om jobbene fås ved henvendelse til familie-
chef Jytte Thomsen på tlf. 87 87 76 15 eller afdelingsleder Elisabeth
Knudsen på tlf. 87 87 76 30

I øvrigt henvises til www.viborg.dk/job hvor stillingsopslaget kan
ses i fuld længde

Ansøgningsfrist:

SOCIALRÅDGIVER/SOCIALFORMIDLER

Senest onsdag den 18. februar kl. 12

Familieafdelingen
Nytorv 6
8800 Viborg www.viborg.dk

Socialrådgivere/
socialformidlere
Børn og familieafdelingen i Randers Kommune søger
to medarbejdere på fuld tid til længerevarende vika-
riater i forebyggelsen pr. 1. marts 2009 eller snarest
derefter.

Flere oplysninger fås hos fagkonsulent Tove Kirk,
tlf. 8915 1953, eller fagkonsulent Tove Andersen,
tlf. 8710 4515.

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

Ansøgningsfrist: 18. februar 2009.

Randers Kommune

Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

Socialrådgiver

Socialrådgiver
søges snarest muligt til Havredal gl. Skole
Her får du muligheden for et skægt og kreativt job,
med god brug af din faglighed.

Vi søger en person, som kan indgå i vores faglige team omkring uddan-

-
handlere

Vi kan tilbyde

Løn ifølge overenskomst.

Ansøgning med relevante papirer og referencer skal være os i hænde

Havredal gl. Skole

Att. Centerleder Kirsten Fabian

har udviklet og tilbudt en tre-årig helhedsorienteret Grøn Servicemed-

oplæres i servicefag, med hovedvægten lagt på havepleje, håndværk,
rengøring, køkken og it.

Som led i uddannelsen afsluttes alle elever med job- og boplacering.

Se www.hgs.dk



DS:Kontakt



Har socialrådgiverne X-faktor?


