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Fra fængsel til
opholdstilladelse





NYE BØGER

KORT NY T

BEGRÆNSET  R ÅDERUM HÅNDBOG FOR
ÆLDREOMR ÅDET

EN TRO PÅ
DET  GODE I  ALLE

STRE SS  PÅV IRKER UDVIKL INGEN AF
PAR ADENTOSE



KORT  NY T

LÆGER OVERSER ANGST

PSYK ISK  SYGE  FALDER
MELLE M TO STOLE

MORSØ V ISER  VE JEN PÅ
BØRNEOMR ÅDET

NY CHANCE  T IL  AFV ISTE
ARBE JDSSKADE SAGER

PISA  FOR VOKSNE



En socialrådgiver har 
     ansvar for 60 børn





ARBE JDSL IV

Af Birgitte Rørdammit NYE job

> FRA: Underviser på Social- og Sundheds-

skolen i Fredericia > TIL: Netværksmedarbejder

i Røde Kors’ asylafdeling i Jelling

DORTE SIMONE TOFT
37 ÅR

HOMOSEKSUELLE DISKR IMINERE S

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

NOGLE BL IVER  VED

REDSKABER T IL  EN
ATTR AKT IV ARBE JDSPLADS

NY AFTALE  OM
ARBE JDSMIL JØ

DOM BERØRER
MANGE



Knald eller fald
for fagbevægelsen







   Jobcentre konkurrerer 
uden dokumentation



SOCIALRÅDGIVER-
DAGE 2009



PROGRAM





DEBAT

Læserbreve

TYSKE  GRÆNSEPENDLERE

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!



Hjælp før 
sygedagpenge stopper





Den autentiske
       fagperson





DS:NU

PKA-KURSUS FOR TR

Vil du vide mere om

pensionsordningen?

SEMINAR

Kvindekrisecentre

GENERALFORSAMLING

Kvindekrisecentre

SEMINAR

Børne- og

ungdomspsykiatri

Medlemstilbud til studerende



DS:NU

DS-Kalender

TEMADAG

Alkoholfaggruppen

REGION SYD

Temadag om

forløbsundersøgelse

af anbragte børn

SENIORSEKTIONEN

Udflugt til Christiansfeld



REGION

Dokumentation
skal give mening

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:

REGION NORD

VALGENE ER MANGE,  OG DET  DIT VALG



ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere



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:

mail info@mtfc-hovedstaden.dk 

MTFC-Hovedstaden

FAMILIEPLEJEN
FREDENSBORG

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



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.

2009Folkeuniversitetet i Aalborg tilbyder løbende en række kurser og
foredrag indenfor psykologi & psykiatri. Tilbuddene er åbne for alle og

der afholdes ikke eksaminer/prøver. Kurserne afvikles centralt i Aalborg.
Rekvirer specialbeskrivelse eller se www.fuaalborg.dk.

Folkeuniversitetet i Aalborg

Oplevelsesorienteret
eksistentiel
PSYKOTERAPI

EFTERUDDANNELSE . START EFTERÅRET 2009

tlf. 9816 7500 . www.fuaalborg.dk

Med den nyeste viden om neuropsy-
kologien, altså læren om hvordan
vores psyke og vores nervesystem
gensidig påvirker hinanden, vil du på
kurset bl.a. lære om sammenhængen
mellem nervesystem, krop og psyke.

Indhold:
At synliggøre og udvikle ressour-

cer som et udviklende element i den
terapeutiske proces.

At få indsigt i og forståelse for
betydningen af barn dommens første
år i vores voksenliv.
 At sammenkoble dette med en

opmærksomhed på de krops-
ressourcer som ellers ligger skjult for
vores bevidsthed.

MÅLGRUPPE: Kurset er åbent for
alle, men henvender sig primært til
personer med arbejde i sundheds- og
socialsektoren, hvor kontaktfladen er
til mennesker med mange psykiske
belastninger.

UNDERVISERE: Professions-
bachelor, psykoterapeut MPF Mary á
Argjaboda, Aalborg og cand.mag.,
psykoterapeut MPF Inge Farup, Kbh.

PRAKTISK: 3-årigt kursus.
Start i oktober 2009. 5 moduler á 4
dage om året . Sted: Folkeuniver-
sitetet, Badehusvej 20, Aalborg.

INTRODUKTIONSMØDE: Mandag
den 7/9 kl.19-21 i Aalborg.

TEMADAG - INTRODUKTION
TIL NARRATIV TERAPI
En spændende temadag, der tager udgangspunkt
i narrativ teori og metode
Der arbejdes med de historier klienterne fortæller om deres liv, og den
indflydelse det har på de valg de træffer. Ofte har historierne en stor
indflydelse på hvordan klienterne ser sig selv, og de kan have en stor
magt over klientens liv. I samarbejde med klient og terapeut under-
søges det, hvordan problemet påvirker forskellige områder af klientens
liv. Samt hvordan problemet har haft held til at tage magt, og have
indflydelse på klientens handlinger og selvopfattelse. Problemet har
også svage sider og områder med mindre eller ingen magt.
Ved at udforske problemets svage sider, skabes der mulighed for andre
handlemuligheder, livsværdier og identitet.
Den narrative metode har udviklet begreber som eksternalisering og
remembering.

Underviserer: Mats Widsell er uddannet sygeplejeske - sygepleje
vejleder - psykoterapeut - narrativ uddannelse fra Dulwich Centre
Australien, konsulent v. DISPUK og Betina Ewald psykolog

Dato: Tirsdag 16. juni 2009 kl. 9.00 – 16.00
Sted: Rørmosegård, Annebjergstræde 4, 4500 Nykøbing Sj.
Prisen pr. pers. kr. 1.200,- + moms. Forplejning er inkluderet.
Tilmelding senest d. 10. juni på tlf. 59 93 23 01 eller kursus@granhojen.dk

DET MILJØTERAPEUTISKE TILBUD GRANHØJEN
Algade 1 · 4500 Nykøbing Sj. · tlf. 59 93 23 01 · www.granhojen.dk



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

-

.

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien 

- forbyggende arbejde



Me t ropo l i t an Un i ve r s i t y Co l l ege

www.phmetropol.dk

KONSULENT
TIL KOMPETENCEUDVIKLING

Professionshøjskolen Metropol søger

en konsulent til udvikling af efter- og

videreuddannelse på Den sociale Højskole.

Vi søger en person, der kan
opsøge nuværende og kommende aftagere af vores
uddannelsestilbud og udvikle, beskrive og koordinere
efter - og videreuddannelsesindsatser
udvikle netværk og samarbejdsrelationer til kommu-
ner, brugerorganisationer, fagforeninger, uddannel-
sesinstitutioner mv.
deltage i fornyelse og forbedring af vores efter- og
videreuddannelsestilbud og konsulentvirksomhed
være nysgerrig på det sociale arbejdes vegne – 
herunder arrangere fyraftensmøder, temadage og
konferencer, der afsøger nye indfaldsvinkler til
socialt arbejde.

Ansøger kommer til at arbejde i et team på 11 medarbej-

en blanding af udadrettede aktiviteter og intern udvikling
og drift, og mulighed for faglig sparring.

-
komst med mulighed for tillæg efter ny løn.

Se det fulde stillingsopslag på www.phmetropol.dk

Ansøgningsfrist: 3. juni 2009 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt 11. juni 2009.

Ansøgning med CV stiles til studierektor Thomas Braun og
mailes til job@dsh-k.dk eller sendes til
Personaleadministrationen, Den sociale Højskole,

Mærk venligst ansøgningen: ”Konsulent”

Professionshøjskolen Metropol er en
selvejende institution grundlagt 1. janu-
ar 2008 ved en fusion mellem en række
uddannelsesinstitutioner i København.

Metropol udbyder 14 grunduddannelser
og en lang række efter- og videreud-
dannelser og tværfaglige videncenter-
aktiviteter.

Professionshøjskolen har i runde tal
10.000 studerende og 1.000 medar-
bejdere.

Professionshøjskolen METROPOL ønsker
at afspejle det omgivende samfund og

søge, uanset alder, køn, race, religiøs
overbevisning eller etnisk tilhørsforhold.

Jeanette Sønstabø,
tlf. 3814 4681, jeso@dsh-k.dk



hænger ikke på træerne.
De arbejder hos os.

DYGTIGE
RÅDGIVERE

søges til
specialistopgaver

BØRNE -  OG  FAMIL IERÅDG IVER

Vi søger en børne- og familierådgiver med
specialistfunktion i hjælpeforanstaltninger uden
samtykke. Stillingen indgår i et lille konsulentteam
med i alt 3 medarbejdere.

Vi søger at skabe en god og helhedsorien-
teret indsats gennem et imødekommende

for børn med nedsat funktionsevne samt

Du vil skulle tage dig af den samlede

DINE OPGAVER VIL VÆRE:

byretten og landsretten
-

med foranstaltninger uden samtykke

er grundlag for foranstaltning uden

-

VI ØNSKER AF DIG:
At du har grundlæggende viden om og
relevant uddannelse inden for fagom-

-
orienteret

-
udøvelse med indlevelse og imødekom-
menhed
At du ikke lader dig afskrække af det

-

-

LØN – OG ANSÆTTELSESFORHOLD:

YDERLIGERE INFORMATION:

-
lingen hos en af dine kommende kolleger

ANSØGNINGEN:

-

Send den sammen med relevant dokumen-
tation for uddannelse og erfaring til:

Du gør en forskel for kommunens borgere.
Vi gør en forskel for dig!



helhedssyn

åbenhed

fleksibilitet

mening

udviklingsmuligheder

Ungerådgiver til Lolland Kommune
Lolland Kommune søger snarest muligt en ungerådgiver til varetagelse 
af opgaver inden for rammerne af servicelovens kapitel 11 og 12.  
Stillingen ønskes besat i område Vest, beliggende i Nakskov.

Vi tilbyder

via mentorordning

Yderligere information
Se det fulde stillingsopslag på www.lolland.dk under Job.

Ansøgning

Me t r opo l i t an  Un i v e r s i t y  Co l l e g e

www.phmetropol.dk

TO UNDERVISERE TIL 
FAGOMRÅDET SOCIALT ARBEJDE 
OG SOCIALRÅDGIVNING 

Professionshøjskolen 

Metropol søger pr. 1. 

august to undervisere til 

Team Arbejdsmarked og 

til Team Marginalisering 

på Den sociale Højskole 

i København.  

Vi søger undervisere som
har bred praksiserfaring 
fra socialt arbejde indenfor 
arbejdsmarkedet eller med 
marginaliserede grupper
har uddannelse som socialråd-
giver eller tilsvarende 
har relevant videreuddannelse 
på master, kandidat eller di-
plomniveau samt interesse for 

Professionshøjskolen Metropol er en 
selvejende institution grundlagt 1. janu-
ar 2008 ved en fusion mellem en række 
uddannelsesinstitutioner i København. 

Metropol udbyder 14 grunduddannelser 
og en lang række efter- og videreud-
dannelser og tværfaglige videncenter-
aktiviteter. 

Professionshøjskolen har i runde tal 
10.000 studerende og 1.000  
medarbejdere. 

Professionshøjskolen METROPOL
ønsker at afspejle det omgivende
samfund og opfordrer derfor alle kvali-

race, religiøs overbevisning eller etnisk 
tilhørsforhold.

Jeanette Sønstabø,
tlf. 3814 4681, jeso@dsh-k.dk

socialt arbejdes teoretiske og 
metodiske grundlag
har erfaring med eller interesse 
for at undervise og vejlede de 
studerende i forbindelse med 
opgaver og projekter mv. 

Stillingerne indebærer primært 
udvikling og varetagelse af den 

-
dervisning på grunduddannelsen til 
socialrådgiver. Ansøgere forventes 
derudover at varetage opgaver på 
Højskolens diplom og efteruddan-
nelse samt i den eksterne konsulent 
virksomhed. 

Stillingerne forventes besat som 
fuldtidsstillinger, men kan evt. 
besættes på ¾ ansættelsesgrad. 

mulighed for tillæg efter ny løn.

Se det fulde stillingsopslag på 
www.phmetropol.dk

Ansøgningsfrist
Samtaler forventes afholdt primo uge 

Ansøgning med CV stiles til studierektor 

job@dsh-k.dk 

Personaleadministrationen,  
Den sociale Højskole,

2000 Frederiksberg.

”F1-underviser”



Børnehandicaprådgivere
Handicap- og Psykiatriafdelingen søger to engagerede
socialrådgivere/formidlere til børneteamet. Har du lyst
til et spændende arbejde med familier med handi-
cappede børn og unge, og vil du være med til at
styrke og præge teamsamarbejdet med de andre råd-
givere, så har vi jobbet til dig. Ansøgningsfrist: 3. juni.
Se stillingsopslaget på herlev.dk

www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Socialrådgiver/socialformidler
til Jobcenter Ballerup

Ansøgningen sendes

online via

www.halsnaes.dk/

ledige stillinger

eller til

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1

3300 Frederiksværk

Læs mere på

www.halsnaes.dk

Natur og Udvikling

Leder af Familieafdelingen
Vi er en rigtig god arbejdsplads, der stræber efter
at blive endnu bedre. Vi har i den forbindelse
brug for din faglighed og ledelse – så har du en
socialfaglig baggrund og ledererfaring, har vi
måske stillingen, du er på udkig efter.

Stillingen forventes besat pr. 1. september
2009.

Som leder af Familieafdelingen får du det daglige
ansvar for mange, forskelligartede funktioner og
25 medarbejdere.

Vi forventer, at du som leder kan skabe,
fastholde og udvikle synergien mellem de

forskellige faggrupper og dermed være den
daglige garant for afdelingens ”output” – både på
kort og længere sigt.

Vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, som
matcher stillingen.

Du kan se en uddybende stillings- og personprofi l
på www.halsnaes.dk – under ledige stillinger.

Kontakt: Familiechef Hanne Dollerup,
tlf. 4778 4101.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 2. juni 2009,

kl. 12.00.



Socialrådgiver eller socialformidler til Fleksteamet

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

spændende job i Rødovre Jobcenter

Vi udvider sagsbehandlerindsatsen i vores fleksteam og søger derfor
en ny kollega med mod på lovmæssige udfordringer. Fleksteamet
hjælper borgere der er ansat i fleksjob og borgere der venter på eller
er ledige mellem to fleksjob.

Du får ansvaret for borgere, der er visiteret til fleksjob, men som
endnu ikke har fundet arbejde. Jobbet er rigt på udfordringer, som
bl.a. arbejdsprøvninger, opkvalificerende forløb/revalidering, revur-
dering af grundlag for ydelser, kontaktforløb, afklaring i forhold til
førtidspension og generel sagsbehandling.

Din nye arbejdsplads er i lyse og dejlige lokaler, hvor der er højt til
loftet i mere end én forstand. Vi har bl.a. en demokratisk, uhøjtide-
lig og åben ledelsesstil. Sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter
har et tæt samarbejde i forhold til borgeren; ligesom vi også priori-
terer, at borgeren selv har stor indflydelse på arbejdet med at finde
et fleksjob.

Vi forventer en kollega, der interesserer sig for området. Du kan
motivere og give lyst til et nyt og anderledes arbejdsliv, og eventuelt
hjælpe borgeren til at kunne se sig selv skifte branche.

Hvis du har arbejdet indenfor området vil det være godt, men det
er ikke et krav.

Mere information
Se hele stillingsannoncen på www.rk.dk, eller ring til socialformidler
Janne Dalsager på telefon 36 37 70 69.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest den 2. juni 2009.
Send den med relevante bilag til

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
eller via e-mail til rk@rk.dk

Mærk ansøgningen/skriv i emnefeltet:”Personaleafdelingen 09.01399.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 24.

Me t r opo l i t an  Un i v e r s i t y  Co l l e g e

www.phmetropol.dk

LEKTOR / FAGANSVARLIG
FOR FAGET SOCIALT ARBEJDE

Professionshøjskolen

Metropol søger pr. 1. august

lektor/ fagansvarlig for faget

socialt arbejde på Danmarks

Forvaltningshøjskole.

Kunne du tænke dig at arbejde med
videreuddannelse på det sociale
område? Vi søger en ny kollega, hvis
primære arbejdsområde bliver Di-
plomuddannelsen i socialformidling.

Vi søger en person som
har en socialrådgiver- eller
socialformidleruddannelse med
videreuddannelse på kandidat-
eller masterniveau
kan arbejde både selvstændigt
og sammen med andre

har erfaring med praktisk
socialt arbejde – gerne i en
kommune
har pædagogisk uddannelse og
erfaring
kan arbejde struktureret med
stillingens studieadministrative
funktioner
vil påtage sig et stort selvstæn-
digt ansvar for eget arbejds-
område

Vi giver dig mulighed for
at være med til at præge
kvaliteten af sagsbehandlin-
gen i kommunerne gennem
videreuddannelse af kommunale
sagsbehandlere
at gøre en forskel for de men-
nesker, vi uddanner

-
rettelæggelsen af dit job og din
arbejdstid
at arbejde i et velfungerende
team, hvor vi støtter hinanden
fagligt og personligt

Løn i henhold til gældende overens-
komst mellem din organisation og
Finansministeriet med mulighed for
forhandling af individuelle tillæg.
Ansættelse 1. august 2009.
Se det fulde stillingsopslag på
www.phmetropol.dk

Ansøgningsfrist: 2. juni 2009 kl. 12.
Samtaler forventes afholdt uge 25 2009.

Ansøgning med CV sendes til Personale-
administrationen, Danmarks Forvalt-
ningshøjskole, Lindevangs Allé 10, 2000
Frederiksberg. Mærk venligst ansøgnin-
gen: ”Lektor/Fagansvarlig”.

Professionshøjskolen Metropol er en
selvejende institution grundlagt 1. janu-
ar 2008 ved en fusion mellem en række
uddannelsesinstitutioner i København.

Metropol udbyder 14 grunduddannelser
og en lang række efter- og videreud-
dannelser og tværfaglige videncenter-
aktiviteter.

Professionshøjskolen har i runde tal
10.000 studerende og 1.000
medarbejdere.

Professionshøjskolen METROPOL
ønsker at afspejle det omgivende
samfund og opfordrer derfor alle kvali-

race, religiøs overbevisning eller etnisk
tilhørsforhold.

Lene Christiansen,
tlf. 3814 5274, lc@dfhnet.dk



SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Sagsbehandler til RÅDHUSET
til jobcenter Hørsholm, teamet for den videre indsats

I Hørsholm Kommune ønsker vi at ledige borgere hurtigst muligt
opnår en arbejdsmarkedstilknytning. Vi søger derfor en sags-
behandler til Jobcenterets team for den videre indsats, der kan
bidrage aktivt til opfyldelse af dette mål. Målgruppen er ledige
kontanthjælpsmodtagere (match 1–5).

Dine primære arbejdsopgaver være

forhold til arbejdsmarkedet

-
tik, løntilskud m.m.)

Vi forventer, at du

eller kommunom)

-
tencer og flair for brug af IT-redskaber

Vi kan tilbyde dig et dynamisk og udviklingsorienteret arbejds-
miljø i behagelige, nye og moderne rammer. Herudover er vi en
gruppe af imødekommende, dygtige og engagerede kollegaer,
som lægger vægt på at løse opgaverne i fællesskab, og på et
højt fagligt niveau i en uformel omgangstone.

Løn og ansættelsesvilkår
sker efter gældende overenskomst og efter aftale med den for-
handlingsberettigede organisation. Den ugentlige arbejdstid er
på 37 timer. Vi tilbyder en arbejdstilrettelæggelse, hvor du har
fri hver anden fredag.

Ønsker du at vide mere,
så ring til beskæftigelseskoordinator Anja Johansen tlf.
48493285, Beskæftigelsesrådgiver Inge Lunn tlf. 48493267 eller
Jobcenterchef Allan Ludvigsen tlf. 48493260.

Ansøgningsfrist
Vi ønsker stillingen besat så hurtigt som muligt og afholder der-
for ansættelsessamtaler i forhold til ansøgningernes modtagelse.
Ansøgning mærket "Sagsbehandler til beskæftigelsesteamet"
sendes til mail:soa-post@horsholm.dk eller til:

Hørsholm Kommune · Social og Arbejdsmarked · HØKO

Postboks 406 · 2970Hørsholm Kommune

Så har vi to ledige barselsvikariater i Socialcentret, Lyngby-
Taarbæk Kommune – ét med tiltrædelse snarest og ét med
tiltrædelse primo august!

Vi har fokus på den enkelte borgers muligheder frem for be-
grænsninger og en systematisk og helhedsorienteret socialfag-
lig indsats.

Vi lægger på vægt på, at du

gerne erfaring fra området

den enkelte borger

landskab, hvor dette stadigt er muligt

Vi kan tilbyde:

faglighed

konsulent

anerkendelse

Vikariaternes målgrupper består af henholdsvis fysisk handi-
cappede, udviklingshæmmede (herunder autister) og nyan-
komne flygtninge, hvor hver sagstamme har 2 målgrupper.

erfaring. Vi har erfaring for at forskellighed er en styrke, og

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte faglig kon-

-

Vil du gøre en forskel i et
Voksen-/Handicapteam,
hvor det sociale arbejde er
i fokus?

www.ltk.dk faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine
evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Flere gode
udfordringer



For at kunne efterkomme kommunernes stigende efterspørgsel på familiebehand-
lingsprogrammet MST – Multisystemisk Terapi – søger vi socialrådgivere, som har 
mod på og kompetencer til at arbejde med familier med unge, der har alvorlige 
adfærdsproblemer, i Region Hovedstaden, på Sydsjælland og Lolland-Falster. 

ARBEJDET SOM MST-TERAPEUT 
MST er et forældreorienteret behandlingsprogram, som arbejder fremadrettet med 
fokus på konkrete forandringer i den unges adfærd. MST udvikler og styrker for-
ældrenes kompetencer og værktøjer til at håndtere den unges adfærdsproblemer, 
hvor der lægges særlig vægt på at (gen)skabe sammenhold og omsorg i familien. 

Som MST-terapeut arbejder du med 3-4 familier ad gangen og er sammen med 
vejlederen og resten af dit team ansvarlig for behandlingen. Selve det terapeu-
tiske arbejde foregår hjemme hos den enkelte familie og arbejdstiden tilrettelæg-
ges derfor i forhold til familiens muligheder. Derudover deltager du i ugentlige 
fællesarrangementer, som fx vejledning, teammøder og faglig udvikling.

VI UDDANNER DIG I MST-METODEN 
Uddannelsesforløbet indledes med et 5-dages introkursus. Herefter fortsættes 
med en egentlig oplærings- og vejledningsperiode med ’egne’ familier. 

DET ER VIGTIGT, AT DU
er robust og har erfaring med at møde familier med komplicerede  
problemstillinger 
er indstillet på at arbejde efter et fast behandlingskoncept, men med  
stor individuel frihed i det konkrete arbejde i familien
trives med ’frie’ arbejdstider – tilrettelagt efter forældrenes behov
vil indgå i en løbende kvalitetssikring af behandlingskonceptet gennem 
faglig og personlig udvikling via familiefeedback (Tam), audio-/videoopta-
gelser samt uddannelse
er indforstået med at udarbejde rapporter, sagsresumeer, planer til  
forældre osv. 
har egen bil 

VORES ORGANISATION
MST Hovedstaden/MST Sjælland er en selvstændig organisation, som samarbejder 
med kommuner over hele Sjælland. Vi har derfor både kontor i Københavns Nord-
vestkvarter og i Vordingborg. Selve behandlingsprogrammet MST er organiseret i 
Sevicestyrelsen under Socialministeriet. Her står de for konsultation, efteruddan-
nelse, forskning og generel support til de lokale team.

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Startløn 31.000 kr. + pension. Der stilles computer, printer, netforbindelse, tele-
fon, GPS m.m. til rådighed.

Få mere information på www.mst-hovedstaden.dk eller ring til programleder og 
direktør Henrik Luplau, tlf. 2063 0189. 
Ansøgningen mailes til ansogning@mst-hovedstaden.dk senest d. 15. 6.09.

Socialrådgiver/socialformidler
til Team job i Jobcenter Lejre
Ønsker du at arbejde med opfølgning og aktivering/
revalidering af kontant- og starthjælpsmodtagere – 
så har vi en ledig fuldtidsstilling at tilbyde. 

Vi tilbyder dig:

fungerende team med høj faglighed og trivsel.

med mangeårig socialfaglig baggrund sørge for en 
god oplæring.

bejdsrelationer på tværs og stor personlig kompe-

samt metodevalg. 

Vi søger dig, der: 

krav og Jobcentrets beskæftigelsesplan.

end ledighed.

must!

Team job kommunal består af  6 sagsbehandlere 

revalidering og fleksjob.

psykologisk konsulent. Der samarbejdes bl.a. tæt 

UU-vejleder. 

inden for HT-området.

Løn forventes fastsat i henhold til aftale om ny løn. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos jobcenter-

Ansøgningen med oplysning om uddannelse og 

Lejre



www.hillerod.dk

Stillingen indebærer, at du primært arbejder med LSS §§ 41, 

42 og 52.

I sagsbehandlingen vil indsatsen være koncentreret om det 

tværfaglige arbejde i forhold til det handicappede barn og 

dets familie. Handicapteamet er organiseret i sektionen

Sundhedsfremme og Trivsel sammen med sundhedsplejen og 

består af 8 handicaprådgivere, hvoraf én er faglig koordinator.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst, lønnen ift. erfaring

og kompetence.

Yderligere oplysninger findes på www.hillerod.dk eller

hos faglig koordinator Lene Simony, tlf. 7232 5521.

Send ansøgning til Hillerød Kommune, Familier og Sundhed,

Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Ansøgningsfrist 4. juni.

HANDICAPRÅDGIVER
Handicapteamet søger to handicaprådgivere

(37 og 30 timer) til handicapsager 0-18 år

Ledende Socialrådgiver
Køge Sygehus søger

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

aa
Ved Køge Sygehus er der en fuld-
tidsstilling som ledende socialråd-
giver til besættelse pr. 01.08.09.

Den ledende socialrådgiver er chef for 
socialrådgiverfunktionen og har det 
overordnede ledelsesmæssige ansvar for 
det socialrådgivermæssige faglige niveau 
og socialrådgiverservicen til sygehusets 
patienter.
Den ledende socialrådgiver refererer til 
sygehusets administrationsschef.
I socialrådgiverfunktionen er der p.t. 
udover lederen, ansat fi re socialrådgivere 
og en sekretær.

Den ledende socialrådgiver fastlægger og 
ájourfører de overordnede principper for 
funktionens drift og aktivitet. 
Er ansvarlig for en hensigtsmæssig plan-
lægning, koordinering og organisation af 
funktionen med henblik på opfyldelse af 
overordnede, fastlagte mål. Den ledende 
socialrådgiver deltager derudover i 
patientarbejdet.

Kvalifi kationer 
Stillingen ønskes besat med en socialråd-
giver med bred erhvervserfaring – gerne
fra sygehussektoren. Ansøgeren skal 
være i besiddelse af selvstændighed og 

selvtillid samt evne til at inspirere og 
motivere. Vi ønsker en ansøger der har 
en servicemindet indstilling, samt evner 
til at skabe et godt arbejdsklima, såvel 
internt i forholdet til de kliniske afde-
linger og eksterne samarbejdspartnere, 
herunder primærsektoren.

Ansøgning sendes til
Køge Sygehus
Socialrådgiverafdelingen
Att.: Lizzie Nielsen
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Ansøgningsfrist 05.06.09

Sygemeldte forsikrede ledige udgør en sårbar målgruppe, fordi de er 
i risiko for at havne mellem flere stole i beskæftigelsessystemet. Pro-
jektet skal udvikle effektive arbejdsgange mellem jobcentrets teams 
og den enkelte borgers A-kasse.

Projektet finansieres af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Greve og har 
stor bevågenhed både internt og eksternt. 

Læs hele opslaget på www.jobcenter.greve.dk. Deadline for ansøg-
ning er den 8. juni 2009.

Jobcenter Greve søger en socialfaglig medarbejder til 
en styrket indsats for sygemeldte ledige

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

Brobygger med power!



Jobcenter Greve yder en stor indsats for at fastholde sygemeldte
borgere på arbejdsmarkedet. Vi udvikler hele tiden nye tilbud og me-
toder for at forbedre opfølgningen på de sygemeldte borgere.
Jobcentret deltager lige nu i forsøget Aktive hurtigere tilbage!

Vi tilbyder fagligt dygtige kollegaer, en uformel omgangstone, kolle-
gial supervision og stor kompetence.

Lyder det spændende? - så læs mere om jobbet på www.jobcenter.
greve.dk.

Har du lyst til at arbejde i en visionær organisation med
gode resultater?

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

Rådgiver til fastholdelsesteam

www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Jobcenter Ballerup søger rådgiver

Springbræt søger socialrådgiver

brænder for at hjælpe borgere med andre problemer end

skriftlige formuleringsevner. Du skal kunne trives i en travl

individuelle samtaler med borgere i forbindelse med forvisita-
-

samt udfærdigelse af progressionsrapporter i samarbejde
med vores jobkonsulenter.

nærmere om jobbet.

Springbræt

Att: leder Lotte Thomsen

Tiltrædelse snarest.

-



Job i Vejen Kommune

Læs mere på

www.vejenkom.dk/job

Udfordrende job som anbringelseskonsulent er ledigt til
besættelse snarest.

Anbringelseskonsulentgruppen beskæftiger sig med børn i
alderen 0-14 år og anbringelsessteder.

Læs mere om de spændende arbejdsopgaver på Vejen
Kommunes hjemmeside.

Vi forventer, at du har en socialfaglig uddannelse og erfa-
ring inden for anbringelsesområdet.

Hør mere ved afd.leder Lene Willumsen, 7996 6334, eller

anbringelseskonsulenterne Hanne Vinther, 3092 1968 og
Pia Kongsved, 3017 0869.

Ansøgningen sendes til Vejen Kommune, Intern Service,
Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller via e-mail til
MH@vejenkom.dk.

Ansøgningsfrist 3. juni med morgenposten. Samtaler for-
ventes afholdt 15. juni.

Anbringelseskonsulent
Børneafdelingen, Rødding

Børnegruppen i Specialbistand
søger socialrådgiver/socialformidler
til barselsvikariat den 15. juni eller
snarest herefter
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsord-
ning.

Målgruppen er børn og unge med handicap.

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at
kontakte afdelingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68,
fagkonsulent Annette Bærnholdt, tlf. 89 15 19 36 eller
socialrådgiver Bettina Mikkelsen, tlf. 89 15 13 34.

Ansøgningen sendes til Randers Kommune, Specialbi-
stand, Laksetorvet, 8900 Randers senest den 2. juni
2009.

For nærmere oplysninger om stillingen henvises til
www.randers.dk.

Randers Kommune

Socialrådgiver/
socialformidler
Børn og familiecenter Odinsgade søger en
medarbejder på fuld tid til et barselsvikariat
i forebyggelsen pr. 1. juli 2009 eller snarest
derefter.

Flere oplysninger fås hos fagkonsulent
Tove Kirk, tlf. 8915 1953.

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

Ansøgningsfrist: 3. juni 2009.

Randers Kommune



Har du lyst til at være med til at skabe en ny kultur i Familie-
afdelingen i Viborg Kommune? Vi lægger vægt på teamarbejde,
høj faglighed og mod til at tænke nyt.

Viborg Kommune har omorganiseret Familie- og Rådgivningsafde-
lingen og har i den forbindelse nu 5 ledige stillinger som socialråd-
givere / socialformidlere. Stillingerne er fordelt på tre team, der
arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte. Vægten
er lagt på helhed i vores indsats med udgangspunkt i det enkelte
barns behov.

Vi tilbyder
Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt
i samarbejde med engagerede og dygtige kolleger. Alle medar-
bejdere får tilbud om ekstern supervision, og er du nyuddannet,
tilbyder vi en mentorordning, hvor du de første tre måneder bliver
fulgt af en erfaren kollega.

Dine kvalifikationer
Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og du brænder
for at arbejde med børn og unge og deres familier. Du bidrager
til et godt samarbejde og har lyst til at udvikle dig selv og dine
kolleger fagligt. I det daglige arbejde trives du med kombinatio-
nen af administrative opgaver og samarbejdet med forældre og
professionelle.

Dine opgaver
Du bliver en del af et team på ca. 10 medarbejdere, som bl.a. ud-
arbejder § 50-undersøgelser og gennemfører kortvarige rådgiv-
ningsforløb. Med til opgaverne hører også at etablere kontakt med
børn og unge samt deres forældre, og du vil få et tæt samarbejde
med skoler og dagtilbud. Arbejdet omfatter ligeledes anbringelse
af børn og unge uden for eget hjem samt tilsyn med institutioner,
plejefamilier og opholdssteder.
Løn i henhold til gældende overenskomst / Ny løn.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 25, og du er velkommen til
at ringe forinden for at høre mere om stillingerne. Kontakt leder
Anette Danvig, tlf. 87 87 76 73, leder Jytte Thomsen, tlf. 87 87 77 15
eller socialrådgiver Asta M. Skov, tlf. 87 87 77 14.

Send din ansøgning til Viborg Kommune, Børn & Unge, Vester-
vangsvej 4A, 8800 Viborg.

Læs mere om stillingerne som socialrådgiver / socialformidler på
viborg.dk/stillinger

Ansøgningsfrist:

SOCIALRÅDGIVERE MED
 SAMARBEJDSEVNE OG ENGAGEMENT

Modtaget senest onsdag den 3. juni 2009

Børn & Unge
Vestervangsvej 4A
8800 Viborg www.viborg.dk

3 medarbejdere søges

fuldtidsstillinger.

-
-

ser tæt på arbejdsmarkedet og med håndholdte indsatser i bredt
samarbejde. Vi vægter et højt socialfagligt niveau.

www.syddjurs.dk.

Voksengruppen i Specialbistand
søger 2 socialrådgivere/
socialformidlere hurtigst muligt

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Målgruppen er voksne med handicap.

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at kon-
takte afdelingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68, eller
socialrådgiver Dorthe Engel Pedersen, tlf. 89 15 13 94.

Ansøgningen sendes til Randers Kommune, Specialbistand,
Laksetorvet, 8900 Randers senest den 26. maj 2009.

For nærmere oplysninger om stillingerne henvises til
www.randers.dk.

Randers Kommune



CENTER FOR SOCIALFAGLIG UDVIKLING

UDVIKLINGSKONSULENT
Center for Socialfaglig Udvikling søger en erfaren konsulent til 1/8.

En del af CSU er en intern konsulentfunktion, der varetager forskelligar-
tede udviklingsopgaver inden for hele socialforvaltningens virkefelt. Det
kan være opgaver iværksat af øverste chefniveau, og det kan være rekvi-
rerede konsulentopgaver fra projekter og institutioner i forvaltningen.

Typiske opgaver for denne stilling:

konsulentbistand i forhold til forandringsprocesser og udviklingsini-
tiativer
implementering i organisationen af ny viden, metoder, programmer
tilrettelæggelse og styring af udviklingsforløb, dialogdage etc.
sparring med ledere i forbindelse med udviklingsprocesser og med
decentrale udviklingsmedarbejdere etc.

Som udviklingsafdeling forsøger vi hele tiden også at udvikle vores egne
konsulentfærdigheder via direkte sparring på opgaver, fælles faglige ar-
rangementer og interne sparringsgrupper. Vi arbejder med høj metode-
bevidsthed men uden bestemt ”metodekoncept”.

I det daglige hører du sammen med 7 andre ambitiøse, erfarne og mun-
tre konsulenter i ”Huset for konsultation og implementering” (jvf. www.
aarhuskommune.dk/csu).

Løn forhandles efter relevant overenskomst.

For nærmere oplysninger om Århus Kommunes Socialforvaltning på:
www.aarhuskommune.dk

Yderligere oplysninger:

Vil du høre mere, kan du kontakte udviklingschef Søren Frost, tlf. 8940
3097 eller ledende udviklingskonsulent Mariane Johansen, tlf. 8940
3116.

Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 8/6. Ansættelsessamtaler: 18/6
Ansøgningen sendes til Center for Socialfaglig Udvikling, Jægergården,
Værkmestergade 15, 8000 Århus C, att. Søren Frost.

Stillinger Århus Kommune

www.aarhuskommune.dk/job
her kan du læse mere om stillingen

Projektkoordinator og
projektmedarbejder
Randers Kommunes Børn og familieafdeling søger to
medarbejdere til opstart af et fireårigt projekt ”Efterværn til
tidligere anbragte unge”.

Projektets hovedmål er at udvikle, afprøve og forankre nye
metoder og værktøjer med henblik på at styrke Randers
Kommunes samlede tilbud om efterværn for tidligere
anbragte unge i kommunen. Gennem udvikling af et ”best
practice” - efterværnstilbud styrkes de unge i målgruppens
muligheder for at klare sig selv med mindst støttebehov fra
offentlige instanser.

Flere oplysninger fås hos distriktsleder Peter Brügge,
tlf. 8915 1980/5156 2980.

Stillingsopslaget kan ses på www.randers.dk.

Ansøgningsfrist: 12. juni 2009.

Randers Kommune
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