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Socialt arbejde på 
markedsvilkår





mit NYE job

ARBE JDSL IV

FALDER I  KVAL ITETSFÆLDEN

BIRGIT RASMUSSEN, 58 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

Af Birgitte RørdamFra: Børne- Familieafdelingen i Hedensted Kommune
Til: Regionskonsulent Dansk Blindesamfund



ARBE JDSL IV

MANDEN TJENER STADIG  PENGENE OG MÆND PR ALER…
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Knappen til 
den sociale elevator



Mønsterbrydere
på toppen





Tæt på at følge
lovens bogstav



En døråbner i
hverdagen på skolen







Seniorerne 
fylder 20 år



Slip kompetencerne fri



Retssikkerhed i den sociale sektor
konference



nyt fra

En centraliseret
decentralisering





Terapi i stedet for
pædagogik





“
”



Også selvstændige kan 
få brug for dagpenge



DS:NU

TEMADAG

Alkoholfaggruppen

REGION SYD

Temadag om
forløbsundersøgelse 
af anbragte børn

KURSUS FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

Vil du vide mere om
pensionsordningen?

Dit eget frirum

REGION ØST

Formand på barsel



DS:NU

DS-Kalender

KAMPDAG

1. maj i København

Få nyhedsmails fra DS



REGION

VALG I  EU  OG I  KØBENHAVN
REGION ØST

Find reva-paragrafferne 
frem igen

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:



Klik dig til en bedre service

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere



Socialraadgiverjob.dk tilbyder dig en rÊkke funktioner, der
hjÊlper til at planlÊgge din karriere.

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

Deltagelsen i Profiljob.dk netvÊrket betyder, at du ikke alene
modtager relevante jobannoncer fra Socialraadgiverjob.dk,
men ogsÂ fra de ¯ vrige jobportaler, nÂr du har oprettet din
jobagent pÂ Socialraadgiverjob.dk.

I udviklingen af Socialraadgiverjob.dk har vi udnyttet vores
viden til at udvikle en jobportal, der er tilpasset dig, din situa-
tion og dine job¯ nsker.

Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres person-
lige jobagent pÂ Profiljob.dk netvÊrket.

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

Socialraadgiverjob.dk er en del af Profiljob.dk netværket,
som samarbejde mellem 14 af Danmarks mest betydnings-
fulde 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 tilpasset dig, din situa-
tion og dine jobønsker.

Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres person-
lige jobagent på Profiljob.dk netværket.



Slip din
viden løs

Er du socialrådgiver / socialformidler med bagagen 
fuld af kompetencer og erfaring, så kom til KAVALE-
RIET. Vi giver dig mulighed for at slippe din viden løs 
og gøre en forskel hos vores kunder. Som vikar får 
du tilbudt et arbejdsliv, som er rigt på faglige udfor-

og løsningsorienteret, så læs mere om jobbet på 
www.kavaleriet.dk – eller kontakt os på 3930 9603.

KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har 
fokus på dialog, kompetence, handlekraft, engage-
ment og nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi 
dækker hele landet og leverer vikar- og konsulent-
ydelser til både virksomheder og private, der vil gøre 
en forskel – i tide.

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

Hos Hartmanns får du muligheden
for at gøre en forskel for dig selv,
dine kollegaer og dit fag
Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher
dine ønsker, kvalifikationer og krav. Du
får faglig sparring og en personlig per-
sonalekonsulent tilknyttet. Vi afholder
netværks-caféer og kurser for nyuddan-
nede. 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 faglig-
hed til at fordybe dig i på forhånd veldefinerede opgaver. Den
første dag i dit vikariet tager vi med ud på din arbejdsplads og
afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du får
en god oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og per-
sonligt.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet”
Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det er altaf-
gørende, at du kan agere selvstændigt på dine opgaver fra dag
ét samt holde et højt fagligt niveau.

Hartmanns er en holdningsvirksomhed!
Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret
virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns
arbejder ud fra værdierne: gensidig respekt, samarbejde,
resultatskabelse og innovation.

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

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

Vil du gøre en forskel,
bliv socialrådgivervikar!



Birgitte Jacobsen og
Per Thomsen tilbyder

2-årig efteruddannelse
i analyse, terapi og behandling
af alvorlig omsorgssvigt

Start d. 17.-19. sept.

Se mere på hjemmeside
www.behandlingsuddannelse.dk

Nye veje for utilpassede unge - prøv MTFC!
Multidimensional Treatment Foster Care er et evidensbaseret behandlingsprogram, som er nyt i Danmark.

I samarbejde med Servicestyrelsen tilbyder MTFC-Hovedstaden og CESA på Fyn MTFC-behandling
til 12-17-årige unge og deres familier.

Behandlingsmetoden kendetegnes ved:

Kontakt om yderligere information og visitation rettes til:

MTFC-Hovedstaden
FAMILIEPLEJEN
FREDENSBORG



En for alle og alle for en?

” Vi tilbyder et kostskolemiljø, med store personlige udviklingsmuligheder.

Vores mål er at skabe et stærkt fællesskab, hvor der er fokus på den

enkeltes bidrag til fællesskabet. Vi lægger stor vægt på den enkelte

elevs trivsel og tror på, at forudsætningen for optimal indlæring er,

at børnene har det godt med sig selv og hinanden.”

Knud E. S. Madsen
Skoleleder, Stenhus Kostskole



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

.

Colo9
Et weekend/ferietilbud

For piger og drenge i alderen 7-12 år på
indskrivningstidspunktet

Optagelsesbetingelse: Diagnose inden for
autismespektret,

ADHD, Tourette -, Downs syndrom.

NYT:

Se mere om de enkelte tilbud på
www.colo9.dk

eller ring til 59 90 95 45.

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk



Nye horisonter. Nye mål. Ny start på Havregården.

” Vores kostskole skal være eleverne et godt eksempel. Det tætte

fællesskab i et lille ressourceorienteret miljø skaber trivsel og

tryghed. Vi tilbyder individuelle undervisningsforløb med folkeskolens

afgangsprøve som mål. Vi styrker selvværdet blandt andet ved at

forvandle problemer til personlige og faglige mål. ”

Morten Jørgensen og Lise Færgemann
Skoleleder og souschef, Havregården Kostskole



KANDIDATUDDANNELSER | EFTERÅR 2009

MØD DPU’S
KANDIDATUDDANNELSER
DPU holder vidensdage om kandidatuddannelser:
I Århus den 12. maj kl. 17.30
og i København den 14. maj kl. 17.00.

Kom og få vejledning, svar på dine spørgsmål og

Ansøgningsfrist 1. juli 2009

Læs mere om vidensdagene og DPU’s kandidtud-
dannelser inden for læring, didaktik og kompe-

www.dpu.dk/kandidat

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde





I Socialcentrets konsulentgruppe er 
en 37 timers stilling ledig til besættel-
se snarest muligt. Konsulentgruppen 
varetager opgaver på voksendelen 
inden for områderne misbrug, han-
dicap og psykiatri i tæt samspil med 
centrets Rådgivningsgruppe. Derud-
over skal du indgå på tværs i orga-
nisationen i forhold til Familiecenter 
samt Sundhed og Ældrecenter. Ishøj 
Kommune er ligeledes udførende på 
voksendelen for områderne misbrug, 
handicap og psykiatri for Vallensbæk 
Kommune.

Vi søger en kollega med socialfaglig 
baggrund, som har kendskab og prak-
tisk erfaring inden for primært områ-
derne misbrug og handicap.

  på områderne misbrug og handicap  
  til behandling, bo- og dagtilbud 

  med  kolleger og samarbejds-
  partnere om den enkelte borger

  giverne i enkeltsager

  samarbejdsteams

  for området 

  for rådgivere, eksterne enheder  
  m.m.

Som du kan læse, er opgaverne 
mangfoldige og udfordrende. Vi søger 
derfor en kollega, som ”brænder” for 

indsatsen overfor udsatte grupper 
og som ønsker at gøre en forskel på 
området.

  for områderne – særligt misbrug /  
  handicap

  sibel

  god til at formulere sig mundtligt og  
  skriftligt

Vi kan tilbyde dig at arbejde i en 
spændende og udviklende kommune, 
som sætter trivsel af medarbejdere i 
højsædet. Samtidig ligger vi centralt i 
forhold til offentlig transport.

Socialcentret rummer stabile og kom-
petente kolleger, som sætter faglighed 
og daglig trivsel højt. Vi glæder os 
meget til at høre fra dig.

Hvis du har lyst til at høre mere om 
stillingen, kan du kontakte afdelings-
leder Helle Madsen på telefon 
43 57 78 30 eller mail hpm@ishoj.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
gældende overenskomst og princip-
perne i Ny løn.

Ansøgningen sendes til Ishøj Kom-
mune, Socialcentret, Ishøj Store Torv 
20, 4. sal, 2635 Ishøj senest fredag d. 
8. maj 2009.



Familieafdelingen søger en handicaprådgiver,
der også vil være faglig koordinator

over i Familieafdelingen. Det indebærer faglige udfordrin-
ger og rige muligheder for at sætte præg på udviklingen af
børnehandicap området i Egedal Kommune.

Handicapteamet består af socialrådgivere og en specialkon-
sulent, og er et team i Familieafdelingen, som derudover
har et team af familierådgivere, familieplejekonsulenter,

indgår både i en samarbejdende helhed i arbejdet for og
med børn, unge og deres familier, og er selvstændige teams
indenfor hvert fagområde.

Familieafdelingen er en selvstændig afdeling under Familie-
centeret i Egedal Kommune, og har til huse på Smørum
Rådhus. Handicapteamet sidder med andre ord dør om dør
med familierådgiverne, konsulenterne, administrativt team
og PPR, og har samtidig både Skolecenter og Institutions-
center boende i samme hus.

Handicapteamets opgaver er blandt andre

unge

arbejdsfortjeneste

Vi kan blandt andet tilbyde

anbefaling på området

samarbejde

Vi søger en ny kollega som

varetage almindelig sagsbehandling i teamet i eget
distrikt

med lov stoffet samt udvikling af arbejdet i et sam-
arbejde med afdelingslederen

Vil du vide mere kan du kontakte

Løn og ansættelse

overenskomst.

Ansøgningsfrist mandag den 11. maj 2009 kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til:
Egedal Kommune
Rådhus Torvet 2

Att. Kirsten Gras

E-mail: Kirsten.Gras@egekom.dk

2009.

egedalkommune.dk



SOLRØD KOMMUNE

Se mere på solrod.dk

| FAMILIEAFSNITTET

Send ansøgningen til Solrød Kommune,  
Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller på 
job@solrod.dk mærket Familierådgiver.

Familierådgiver (barselsvikariat)

Jobbet
Da en af vores familierådgivere skal på barselsorlov, 
søger vi en kompetent og engageret familierådgiver til en 
fuldtidsstilling i Familieafsnittet. Stillingen er til besæt-
telse fra 1. juni 2009 eller snarest derefter.
Arbejdsområdet er rådgivning og vejledning til 
børnefamilier, socialfaglige undersøgelser, handleplaner 
og iværksættelse af og opfølgning på hjælpeforanstalt-
ninger i henhold til Serviceloven.

Jobmiljø
Børn og Unge Rådgivningen omfatter Familieafsnittet, PPR, 
Sundhedstjenesten og Væksthuset, som er nyoprettet. 
Familieafsnittet arbejder distriktsopdelt i Solrød Kom-
munes 4 skoledistrikter. Vi har et veludbygget og tæt 
tværfagligt samarbejde i distriktsgrupperne og mellem 
de forskellige faggrupper i Børn og Unge Rådgivningen, 
hvor der arbejdes i et systemisk og fremadrettet per-
spektiv.
Som familierådgiver har du stor egenkompetence, og der 
er store muligheder for nytænkning og udvikling af nye 
ideer. 

Vi ønsker
du -

formidler

arbejde med børn, unge og familier

arbejdsevner

Vi tilbyder

både humor og alvor

Løn og ansættelse er omfattet af principperne i aftale om 
Ny Løn og sker efter gældende overenskomst. 

Vil du vide mere?
er du velkommen til at kontakte leder af Børn og Unge 

56 18 28
lp@solrod.dk eller socialfaglig leder Lone Vandborg på tlf. 
56 18 28
Ønsker du at vide mere om Solrød Kommune, kan du se 

Ansøgningsfrist er senest mandag den 4. maj med 

sted i uge 20.



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

Engagerede socialrådgivere søges til AS3 Employment i Kalundborg.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af
afvikling af opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere
afdækning af den sygemeldtes muligheder, ressourcer og eget arbejdsmarkeds-
perspektiv
udarbejdelse af opfølgningsplaner og ressourceprofiler i tæt samarbejde med den
sygemeldte
afklaring af behov for indsats i forhold til revalidering, fleksjob eller førtidspension
holdundervisning af sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt A-kasse
berettigede ledige

En god start ...
Vi giver dig en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver via certificering i
AS3 Academy. Alle ansatte tilbydes vores interne Transition Coach uddannelse, hvor
du på højt niveau får mulighed for personlig og faglig udvikling i en professionel
og værdibaseret organisation. AS3 Employment er en arbejdsmiljøcertificeret
virksomhed, og konkret betyder det, at trivsel er et opmærksomhedspunkt på vores
arbejdsplads.

Alle ansatte i AS3 Employment tilbydes sundhedsordning.

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3employment.dk under
Job. Ansøgninger vurderes løbende, og der afholdes samtaler hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte HR-konsulent Lise-Lotte Berg på
tlf. 82 10 00 00.

Der er nogen, der har
mere brug for dig
end os ...

www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Handicapteamet
søger to rådgivere - genopslag

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 11. maj 2009

Sagsbehandler til Jobcenter
Vi søger en engageret kollega med socialfaglig ud-
dannelse og som har kendskab til arbejdsmarkeds-
området.

Arbejdet omfatter arbejdsmarkedsrettet sagsbehandling
med målgruppen match 4-5.

Du kan forvente god støtte fra kolleger og ledere.

Alkoholbehandlere
til Lyngby og Gladsaxe

Lænke-ambulatorierne i Danmark søger snarest en alkoholbehandler
(primært sygeplejerske) til Lyngby Lænke-ambulatorium samt to alkohol-
behandlere (sygeplejerske og socialrådgiver) til Gladsaxe Lænke-ambula-
torium d. 1. september 2009.

Dine hovedopgaver:

Ansættelsesvilkår og ansøgning
Stillingen i Lyngby er på 37 timer og ønskes besat snarest muligt.

Stillingerne i Gladsaxe er på 37 timer og ønskes besat d. 1. september
2009.

Fysisk placering:

Søborg

Du kan se hele stillingsopslaget på www.laenken.dk under
Aktuelle nyheder.



GLOSTRUP KOMMUNE

KABS FamilieVinklen
søger socialrådgiver 

Interesseret?

www.hillerod.dk

Hillerød Kommune - Familier og Sundhed

SOCIALRÅDGIVER/SOCIALFORMIDLER

Familierådgivning søger en socialrådgiver/socialformidler til vikariat 

i Familierådgivergruppen pr. 1. maj 2009 eller snarest derefter.

Vi er en erfaren, stabil og engageret rådgivergruppe, der varetager 

myndighedsopgaver for særligt udsatte børn i alderen 0-14 år og 

deres familier. Vi søger en ny kollega 37 timer om ugen. Arbejds-

miljøet prioriteres, tonen er fri og humor hører til dagens orden. 

I Hillerød Kommune har vi gennem de sidste to år implementeret 

en ny tværfaglig struktur, der forpligter såvel det almene som det 

særlige børneområde. Metodikken omkring tværfagligheden er en 

stor succes. Du bliver en del af en større personalegruppe på otte 

familierådgivere, fem ungerådgivere og syv handicaprådgivere.        

Løn og ansættelsesforhold
Løn efter overenskomst. Særlige kvalifikationer honoreres. Stil-

lingen er tidsbegrænset til 31. januar 2010.

Du må meget gerne ringe og aftale en uforpligtende samtale om 

stillingen med Steen Bager, sektionsleder på telefon 7232 5540. 

Vi regner med at holde ansættelsessamtaler onsdag den 20. maj 

2009.

Ansøgningen med relevante data, sendes til Hillerød Kommune, 

Familierådgivning, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød. Senest 

15. maj 2009.

Læs mere om stillingen på www.hillerod.dk

Socialfaglig koordinator 
Handicap- og Psykiatriafdelingen søger en erfaren social-
rådgiver/formidler, der kan koordinere afdelingens 
faglige opgaver på børne- og voksenområdet, som 
varetages af syv rådgivere. Stillingen er som udgangs-
punkt en fuldtidsstilling. Vi prioriterer samarbejde højt 
med henblik på en helhedsorienteret indsats. 
Vil du være med? Ansøgningsfrist: 7. maj 2009, 
kl. 10. 
Læs mere på herlev.dk



Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 6. maj 2009

Sagsbehandler
til Børne- og Ungeområdet

Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen søger
en børnesagsbehandler til børne- og ungeområdet,
stillingen er til besættelse 1. juni 2009.

Et spændende job i en afdeling der lægger vægt på dialog
og faglighed.

SOCIALRÅDGIVER
til Krisecenter

-

snarest muligt.

-
nen. Socialrådgiveren indgår endvidere  i jule-
og helligdagsrul.

-





Se begge stillingsopslag på

GENOPSLAG - Gentofte Kommune har to spæn-
dende stillinger som henholdsvis leder og souschef 
i Børn og Unge ledige. 

Børn og Unge er en del af Børn og Forebyggelse, en tvær-
faglig enhed bestående af PPR, Sundhedsplejen, Tandple-
jen, Dagtilbud, Sociale Institutioner, et Administrativt team 
samt et Økonomiteam. 
Vores vision er, at Gentofte Kommune skal være det bedste 
sted at være barn og ung. Vi er nytænkende, innovative og 
kreative for til stadighed at give vore borgere de mest opti-
male ydelser. Vi vægter såvel monofaglighed som tværfag-
lighed og arbejder efter værdierne: Faglighed, engagement, 
åbenhed, anerkendelse og humor.

Som leder af Børn og Unge indgår du i Børn og Forebyg-
gelses lederteam med direkte reference til direktøren. Som 
souschef er du leder og faglig konsulent for myndighedsen-
heden, som rummer det psykosociale og handicapområdet. 

Vi søger, en leder og en souschef som har et positivt livs-
-

ske og anerkendende.



Jobcenter Viborg søger 2 socialrådgivere/socialformidlere.

Vores arbejde består i opfølgning og afklaring af sygedagpenge-
modtagere hvor arbejdsevnen er truet. Endvidere laver vi revalide-
ringsplaner samt indstiller til fleksjob og førtidspension.

Vi er i gang med at videreudvikle vores indsats med nye tiltag og 
metoder, samt implementering af en ny organisation baseret på 
samarbejde i teams på tværs af afdelingerne i Jobcentret.

Vi kan tilbyde: Mulighed for faglig og personlig udvikling, ekstern
supervision, let adgang til konsulentbistand og faglig støtte.
Vi har normtal pr. sagsbehandler og har et tæt samarbejde med 
interne og eksterne projekter og anden leverandør.

Yderligere oplysninger: - se på vores hjemmeside Viborg.dk/job
eller kontakt afdelingsleder Kirsten Povlsen 87 87 47 00.

Ansøgningsfrist:

SYGEDAGPENGEAFDELINGEN –
SPÆNDENDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

4. maj 2009 kl. 8.00

Jobcenter Viborg
Fælledvej 3
8800 Viborg www.viborg.dk

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT

HOLSTEBRO.DK
Holstebro Kommune  Rådhuset   7500 Holstebro

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT

FAMILIECENTRET SPIREN I 
HOLSTEBRO SØGER NY LEDER
Den gamle kaptajn går i land, derfor søger vi en ny kaptajn til at 
overtage roret og styre sejladser med en sprudlende og engageret 
20 mands besætning. Vi søger en leder der kan sætte kursen og 
tænke nyt med behørig respekt for det ”gamle”. 

Yderligere oplysninger:
Spirens hjemmeside www.familiecentret-spiren.dk
Se det fulde stillingsopslag på kommunens hjemmeside 
www.holstebro.dk hvor du også finder ledelsesværdigrundlaget for 
Holstebro Kommune.

Ønskes yderligere oplysninger kan du kontakte:
Chef for Rådgivningsafdelingen Helle Johansen tlf 9611 5110
Souschef Spiren Ole Falkesgaard tlf. 9611 5370

Ansøgning med relevant dokumentation sendes til Holstebro 
Kommune, HR-Udvikling, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Senest den 11. maj 2009 kl. 08.00.

Vi søger socialrådgivere/socialformidlere  
til Socialcentret i Holbæk Kommune

Vi tilbyder dig et spændende job som sagsbehandler 
inden for enten børn & unge- eller voksenområdet
Du vil få gode og engagerede kolleger, et selvstændigt 
job med muligheder for at præge området og et  
inspirerende samarbejde med andre faggrupper. 
Du får desuden faglig, juridisk og psykologiske spar-

nye lokaler.
Vi forventer, at du har forudsætninger for at arbejde 
med den sociale lovgivning tæt på borgeren, har gode 
formidlingsevner, kan arbejde tværfagligt og håndtere 
komplekse problemstillinger i et travlt miljø.  

www.holbaek.dk
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Tre op og to i vente


