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Tænk dig om før du bliver

WHISTLEBLOWER





Af Birgitte Rørdam

PROJEKT  SUND ARBE JDSPLADS

mit NYE job

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

HELLE NYGAARD
ANDERSEN, 36 ÅR

> FRA: Vikarbureauet Vibeke Munk

> TIL: Tillidsrepræsentant Ikast jobcenter

ARBE JDSL IV



ARBE JDSL IV
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Retssikkerheden
halter i kommunerne





Små skridt
 er vejen frem





Værestedernes styrke
 er deres uafhængighed



Netværk gavner unge 
sindslidende



Fra offer
 til overlever







Succesoplevelse
Nogle unge kræver lidt mere end andre.

Trygge rammer, voksenkontakt, omsorg

og fastlagte målsætninger betaler sig.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark.

Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan

udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og

professionelt fællesskab.



Nye metoder hjælper
truede børnefamilier





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



DEBAT

EN DØGNFLUE

Læserbreve

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere
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Rubrik

Klik dig til 
  en bedre service



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

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



FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde

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

Hjælp børn i nød!

Du kan købe UNICEF
kort året rundt.

Ring: 35 27 38 00
eller

besøg www.unicef.dk



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.

Supervision - stress-
håndtering

- Konsulentopgaver

Kirsten Elmer
Socialformidler, 

RAP certificeret psykoterapeut,
Coach & Supervisor.

Mit primære arbejdsområde er Sjælland.

Du er velkommen 
til at kontakte mig for yderligere 

information

Telefon: 6130 8804  
E-mail: ke@kirstenelmer.dk

www.kirstenelmer.dk



 Ta’ på ferie med BAUTA

Du kan få mere at vide om BAUTAs Rejseforsikring Verden på www.bauta.dk - her kan du bl.a. bestille forsikringen og læse
forsikringsvilkårene. For at kunne bestille rejseforsikringen skal du have din Familieforsikring/Familiens Basisforsikring hos os.

Før afrejse dækkes bl.a.:

Refusion af rejsens pris - hvis ferierejsen må
afl yses på grund af f.eks. alvorlig akut sygdom.
Bilferie - ved bilferie/individuel arrangeret rejse
dækkes forudbetalte, ikke refunderbare udgifter
til transport og ophold i relation til rejsen.
Erstatningsbil ved bilferie - hvis din bil kasko-
skades kort før ferien begynder.

Under rejsen dækkes bl.a.:

Erstatning for ødelagte feriedage - med indtil
45.000 kr. pr. person.
Sygdom og hjemtransport - i hele verden
erstattes med indtil 5 mio. kr. pr. person.
Dækning af selvrisiko - ved skade på lejet
bil op til 20.000 kr.
Ved terroraktioner eller naturkatastrofer -
dækkes udgifter i forbindelse med evakuering
og krisehjælp.

Tør du rejse uden?

www.bauta.dk - Tlf.: 3315 1545

Rejseforsikring
Verden

Fra 1. januar 2008 ophørte det offentlige med at betale både hjemtransport ved sygdom eller tilskade-
komst i Europa og lægebehandling i visse lande. Derfor har BAUTA udvidet sin dækning på Rejseforsikring
Verden inkl. Afbestillingsforsikring. Så hvis du har tegnet eller tegner BAUTAs rejseforsikring, kan du roligt
bestille din rejse.

BAUTAs Rejseforsikring Verden inkl. Afbestillingsforsikring dækker hele husstanden - året rundt.
Forsikringen dækker alle ferie- og studierejser i hele verden - uden for Danmark i indtil 60 dage.
Har du udeboende børn under 21 år, som bor alene, er de også omfattet af forsikringen.

BAUTA FORSIKRING A/S

Rejseforsikring Verden

Ved anden form for assistance kontakt LB Group Alarm.

I tilfælde af alvorlig sygdom/hospitalsindlæggelse kontakt:I EU
The Danish Health SecurityTel +45 7010 7510Fax  +45 7010 2510E-mail: assist@lb.dk

Uden for EU
LB Group Alarm
Tel +45 7025 8055Fax  +45 7025 9055E-mail: lbalarm@lb.dk

Pol ice-nr. :

LB KONLB KONCERNEN
Gældende fra

1/1 2009



IKKE ALT KAN LØSES MED CHOKOLADE
- men en samtale om sygefravær kan få dig tilbage

Naturligvis er det dejligt at få chokolade fra arbejdet, når du bliver
syg. Men hvad gør du, når chokoladerne er spist, og sygdommen
trækker ud?

Mange offentligt ansatte rammes af lang tids sygdom. Hvert år.
En dag kan det være dig. Men heldigvis kan du i langt de fl este
tilfælde komme tilbage på jobbet.

Første skridt er, at du og din leder sætter jer sammen og taler om,
hvordan du har det, og om arbejdspladsen kan gøre noget for, at du
kan komme tilbage.

Se fi lm og læs mere på www.RaskSnak.dk. Også selv om du ikke
selv er syg, er det godt at kende til samtaler om sygefravær, hvis nu
en af dine kolleger skal have chokolade en dag.

RaskSnak.dk
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige arbejdsmarked

w
w

w
.TabulaRasa.biz



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

Gildmarhus
Hoptrup Hovedgade 41, 
6100 Haderslev
Mobil tlf.: 21 14 16 52.
e-mail : piger@gildmarhus.dk 
www.gildmarhus.dk

Socialpædagogisk opholdssted - med intern skole
Rammerne omkring opholdsstedet er en ældre, rummelig villa i 
Hoptrup. Villaen er indrettet med værelser til 5 piger. Derudover er 
der køkken med udgang til 40 m2 terrasse, 3 badeværelser, 3 store 
fælles stuer, fuld kælder med mange muligheder for aktiviteter samt 
et godt værksted.

Formål
Gildmarhus´s formål er at etablere og drive et socialpædagogisk 
opholdssted, hvor der lægges vægt på, at gøre pigerne selvhjulpne. 
Strukturen på institutionen og relationen til personalet skal være 
basis for, at pigerne kan udvikle sociale kompetencer, som de kan 
profitere af i deres liv fremover. Dette skal opnås gennem socialpæ-
dagogisk og terapeutisk arbejde med pigerne.

Målgruppe
Målgruppen er 5 piger i alderen 12 - 18 år med psykosociale pro-
blematikker, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser samt traumer efter 
bl.a. overgreb.

Pigernes adfærd og samvær med andre er kendetegnet ved ringe 
sociale kompetencer. Det må forventes, at pigerne ved indskrivning 
på Gildmarhus har en række symptomer på deres følelsesmæssige 
problemstillinger, som f.eks. grænseløs og sexualiserende adfærd, 
borderlinelignende træk, spiseforstyrrelser, selvdestruktiv adfærd og 
meget ringe selvværd. Målgruppen kendetegnes ofte ved voldsomt 
udadreagerende adfærd.

Der indskrives ikke piger med : 
-

gelse,

euforiserende stoffer. 

Personale
Der er en personalenormering på 7,5 stillinger.
Der bor fast ikke personale på opholdsstedet, men der er døgnbe-
mandet.
Der er åbent 365 dage om året.
Personalet modtager løbende supervision.

Indhold
Ved at skabe en struktureret dagligdag, gennem tydelige rammer 
og rutiner, etableres et miljø for pigerne, hvor en direkte tilgang til 
deres problematikker bliver mulig. Strukturen på institutionen og 
relationen til personalet skal være basis for, at pigerne kan udvikle 
sociale kompetencer, som de kan profitere af i deres liv fremover.

Gildmarhus vægter at skabe en høj grad af tilknytning mellem piger-
ne og personalet for at skabe tryghed til at arbejde med de svære 
ting i pigernes liv og samtidig frigive energi og give appetit på det 
gode liv, gå i skole, få venner, dyrke fritidsaktiviteter, få job m.m. Det 
bliver i samværet med troværdige voksne, at der skabes en udvikling 
og en forandring, ligesom det er handlingen, der gør en forskel.

Via daglige rutiner på opholdsstedet, f.eks. faste spisetider, faste 
pligter, faste sengetider, fast skolegang osv. skabes et trygt forum 
som pigerne kan være og agere i. 

Der vil være tilknyttet 2 medarbejdere som primærpersoner til den 
enkelte pige. 

Der vil være gruppesamtaler for hele huset, hvor alle deltager. Lige-
ledes vil der være individuelle samtaler af terapeutisk karakter. 

Intern skole
Der er indgået driftsoverenskomst mellem Haderslev Kommune og 
Gildmarhus´s interne skole

Lovgrundlag
Gildmarhus er godkendt efter servicelovens § 142.

Aftaler om besøg
Besøg aftales direkte med opholdsstedet.



RELEVANTE JOB – RELEVANTE PROFILER PARTNER I PROFILJOB.DK

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

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

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

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

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

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.



Basen Bosted
søger erfaren og engageret pædagog/social-
rådgiver til opholdssted

Basen Bosted er et socialpædagogisk opholdssted på Øster-
bro, der henvender sig til udsatte børn og unge i alderen 
14-18 år.

Bostedet har fuldt hus og søger derfor en fagligt ambitiøs 
kollega pr. 1. aug. 2009, som er:

− uddannet pædagog eller socialrådgiver og har erfaring 
med at arbejde med udsatte unge

− initiativrig, ansvarlig, selvstændig og ikke er bange for at 
træffe beslutninger

− klar til at samarbejde med forældre, sagsbehandlere og 
skoler

− sikker på, at han/hun trives med dag-, aften- og week-
endvagter og er mødestabil

− fysisk og psykisk robust og kan optræde roligt i pressede
situationer

Læs mere om jobbet, os og vores arbejde på www.
basencph.dk eller ring til forstander Mette Tellerup Larsen 
mobil 27 30 49 82 eller afdelingsleder Charlotte Helbo mobil 
26 87 67 67.

på mail til bettina@basencph.dk.

Skole/Bosted
Carl Nielsens Allé 15C 1. sal

2100 København Ø
Tlf. 39 29 67 67

Vi forventer at afholde samtaler i uge 25. Send din 

Bosted Carl Nielsens Allé 15C 1. sal 2100 København Ø eller 
ansøgning, så vi har den senest den 12. juni 2009 til: Basen 

2 socialrådgivere/socialformidlere 
til aktiveringsprojekter
Har du lyst til at arbejde indenfor det kommunale aktiveringsområde 
i Ringsted? Vi søger socialrådgivere til to særskilte aktiveringspro-
jekter placeret under kommunens Jobcenter.

Den ene stilling er på Midtsjællands AktiveringsCenter.
Vores målgruppe er sygedagpenge-, dagpenge- og kontanthjælps-
modtagere (match 1-5). Vores kerneydelse er afdækning af kom-
petencer og ressourcer, en målrettet aktiverende indsats for den 
enkeltes (gen)indtræden på arbejdsmarkedet og i uddannelsessy-
stemet. Vi har fokus på afklaring, vejledning, jobsøgning, coaching 
og virksomhedspraktik.. 

Den anden stilling er på Bagvejen.
Vores målgruppe er langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i match 
4-5, der på grund af misbrug af alkohol og/eller stoffer ikke passer 
ind i traditionelle aktiveringsprojekter. Bagvejen er udformet som 
værestedslignende aktiveringsprojekt. Vores kerneydelse er tål-
modig omsorg samtidig med rimelige krav. Vi har fokus på at støtte 
mennesker i radikale forandringsprocesser.

Læs mere om de to stillinger på www.ringsted.dk under ledige job. 
Ansøgningsfristen er i begge tilfælde 18. juni – men stillingerne 
skal ansøges særskilt. Send os en beskrivelse af dig selv og din 
motivation for at søge. Vedlæg CV. Ansøgning til Midtsjællands 
AktiveringsCenter sendes til tvs@ringsted.dk – ansøgning til 
Bagvejen sendes til laban@ringsted.dk

Vil du vide mere om
Ringsted Kommune, så klik ind
på www.ringsted.dk



Familieafdelingen søger
1 Familierådgiver og 1 Børnehandicaprådgiver

Familieafdelingen
er en selvstændig afdeling under Familiecenteret, der fysisk
er placeret på Smørum Rådhus.

Vi arbejder tæt sammen med vores kollegaer i det admini-
strative team og PPR samt familieplejekonsulenter og
familiebehandlingsinstitutionen Egedal Familiehus. End-
videre er både Skolecenter og Institutionscenter boende i
samme hus, hvilket fremmer den tværfaglige sparring.

1 Familierådgiver
– 37 timer og til Familieafdelingen

Vi kan tilbyde dig

nye tanker

kollegaer

anbefaling på området

kompetencer

Brænder du for at arbejde med børn, unge og familier?
Vi søger en familierådgiver fra den 1. juli.

Arbejdet består i
at yde råd og vejledning, udarbejde socialfaglige under-
søgelser, handleplaner og iværksætte foranstaltninger
for børn, unge og familier med særlige behov.

Vi forventer, at du

kontakt og tillid

arbejde

1 Børnehandicaprådgiver
– 37 timer til Familieafdelingen

Brænder du for at arbejde med børn og unge med
handicap og deres familier?

Vi søger en børnehandicaprådgiver fra den 1. juli i en
tidsbegrænset stilling af 1 års varighed.

til Familieafdelingen.

at sætte præg på udviklingen af børnehandicapområdet i
Egedal Kommune.

Arbejdet består i
at yde råd og vejledning til familier med handicappede børn
og unge, behandle ansøgninger så som merudgifter og tabt
arbejdsfortjeneste, deltage i tværfaglige handicapteams,
udarbejde socialfaglige undersøgelser, handleplaner og
iværksætte foranstaltninger.

Vi forventer, at du

handicapområdet

Fælles for begge stillinger:

Løn og ansættelse
Efter gældende overenskomst og efter principperne
Ny Løn.

Ved ansættelse på børne- og ungeområdet i Egedal
Kommune skal straffeattest og den udvidede børneattest
indhentes.

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at
kontakte afdelingsleder Rikke Westergaard på telefon
7259 6581 eller teamleder Gunhild Kirkmand på telefon
7259 6503.

Ansøgningsfrist

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 26. juni 2009.

Ansøgningen mailes til Kirsten.Gras@egekom.dk.
eller sendes med posten til:

Egedal Kommune
Familiecenteret
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse
Att. Kirsten Gras

egedalkommune.dk



Godhavn søger endnu en socialrådgiver 37 timer om ugen
Godhavn er en smukt beliggende døgninstitution 
med intern skole i Tisvildeleje normeret til 35 
børn i den undervisningspligtige alder. Godhavn 
består af 4 behandlingsafdelinger for 9-20-årige 
børn og unge af begge køn med sociale, psykiske 
og adfærdsmæssige vanskeligheder, en udred-
nings- og observationsafdeling samt Netværket, 
som fungerer som udslusning og efterværn. I 
Netværket indgår 2 satellitafdelinger med i alt 10 
ungdomsboliger. På Godhavn er vi 91 ansatte 
fordelt på pædagoger, skolelærere, værksteder, 
administration, forstander, socialrådgiver, pæd.
koordinator, 3 psykologer samt eksternt tilknyt-
tede psykiatriske konsulenter. 

Da Godhavns Netværk p.t. omfatter 29 unge i ud-
slusning og efterværn, har vi behov for at udvide 
vores Rådgivningsteam med endnu en social-
rådgiver. Stillingen er dedikeret til i samarbejde 
med afdelingslederen at skulle varetage og være 
tovholder på dokumentation og kontakt til kom-
munerne vedr. de unges ”anbringelse”. En anden 
væsentlig opgave vil være at fungere som vejleder 
og sparringspartner for de unge i Netværket i for-
hold til job, uddannelse og aktivering i samarbejde 
med de unges kontaktpersoner i Netværket. Du vil 
blive en del af Godhavns Rådgivningsteam, som 
omfatter socialrådgiver, pædagogisk koordinator 
samt psykologer og øvrige tilknyttede konsulenter. 
Teamet har til opgave at varetage kontakt til kom-
muner og og yde den tilstrækkelige støtte til, at 
hvert enkelt barn får tilbudt optimale vilkår.

Vi har brug for dig, og du skal varetage føl-
gende opgaver:

-
lingsleder med ansvar for kontakten til kommu-
nerne i hele forløbet

forhold til udslusnings- og efterværnsforløbene 
er kvalificeret og fyldestgørende 

efter behov

sagssupervisioner med det pædagogiske perso-
nalet samt teammøder efter behov 

i socialrådgiverrelaterede sammenhænge på 
Godhavn i samarbejde med den anden social-
rådgiver

Til stillingen er mulighed for intern, individuel 
supervision. Organisatorisk refererer du til den 
ledende psykolog. 

Vi lægger vægt på:

-
rådet

kontekst

lovmæssige område er opdateret, og at du for-
mår at formidle dette med struktur og tydelighed

klar kommunikator - såvel skriftligt som mundt-
ligt - og har energi på det skriftlige arbejde

på jorden og grundlæggende besidder en uhøj-
tidelighed omkring dig selv og din omverden, 
hvor et lyst sindelag, humor og selvironi er en 
stor del af hverdagen

rådighed og samtidig være refleksiv og fleksibel 
i forhold til Godhavns værdier, metoder og kultur 
for behandlingstænkning 

sammenhæng, hvor du med din person og dit 
engagement kan bidrage til, at Godhavn samlet 
kan udgøre et værdigt og udviklende liv for de 
mange børn og unge, vi har til opgave at tage 
os af

Vi tilbyder: 
-

lingsmuligheder for de unge tilknyttet Godhavns 
Netværk

team præget af tværfaglighed og fokus på 
at udgøre en tilstrækkelig serviceplatform for 
Netværket samt behandlingsafdelingerne på 
Godhavn

en stor grad af individualitet 

meget involverende tilgang til deres arbejde

Yderligere oplysninger om stillingen: kan fås 
ved henvendelse til ledende psykolog Henriette 
Lieblein Misser på 40 30 25 02, soc.rådg. Signe 
Storminger-Dalgaard 29 43 09 59 eller Netværkets 
afdelingsleder Malene Dahl Sørensen på  
23 43 92 99. 

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter aftale.

Ansættelsestidspunkt: 10.8.09. Der forventes 
afholdt ansættelsessamtaler i uge 26. 

Ansøgningsfrist: d. 17.6.09.

Ansøgningen sendes til: Godhavn, Godhavns-
vej 1, 3220 Tisvildeleje, Att.: Ledende psykolog 
Henriette Lieblein Misser. Du kan også maile din 
ansøgning til: hlm@godhavn.dk.

til at læse på vores hjemmeside www.godhavn.dk.



2 nye kollegaer til
Jobcenter Vallensbæk
Har du svar på, hvordan jobcenteret i Vallensbæk kan
styrke indsatsen på det rummelige arbejdsmarked for
borgere i Ishøj og Vallensbæk, og har du mod på at
føre opgaven ud i livet – så har vi job til dig – og en
mere.

Vi har brug for dig, hvis du har socialfaglig viden og
kan lide at arbejde målrettet med at afklare borgerne
til arbejdsmarkedet og især forstår at bruge redska-
berne revalidering og fleksjob samt pension som en
sidste udvej.

Vi kan tilbyde to stillinger fra 1. august eller 1. septem-
ber 2009 i et dynamisk og udviklingsorienteret jobcen-
ter med store ambitioner.

Vil du vide mere?
Har du kvalifikationerne, har du gode samarbejdsev-
ner og lyst til at arbejde i jobcenteret i Vallensbæk, så
glæder vi os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om jobbet på kommunens hjemmesi-
de www.vallensbaek.dk, eller du kan ringe til koordina-
tor Bilal Inecki eller jobcenterchef Dan T. Nielsen
på tlf. 47 97 44 44.

Din ansøgning skal sendes til Val-
lensbæk Kommune, Juridisk Center,
Vallensbæk Stationstorv 100,
2665 Vallensbæk Strand eller via mail
Jur@vallensbaek.dk og skal være os i
hænde senest 24. juni 2009 kl. 12.00.

Daglig leder til helt ny revaliderings- og aktiveringsindsats for sygemeldte

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.

teamleder til jobcenter
Rødovre Kommune og Jobcenter har besluttet at omlægge store dele
af revalideringsindsatsen således, at den i fremtiden skal foregå i
eget regi. Det omhandler langt overvejende indsatsen for borgere på
sygedagpenge og kontanthjælp, der skal i forløb med afklaring og
arbejdsprøvning. Formålet er at yde den mest kvalitative og hurtige
indsats for målgruppen, der kan lede til uddannelse, job, fleksjob
eller førtidspension.

I den forbindelse søges en daglig leder for denne indsats som vil
blive en central del af Rødovre Jobcenters virksomhed.

Jobcentret har store ambitioner i forhold til indsatsen for de mange
borgere, der har helbredsmæssige barrierer i forhold til at indgå på
arbejdsmarkedet. Der skal således oprettes en egen aktiv enhed til
at opfylde disse ambitioner. Der skal iværksættes en række løbende
tilbud, der tilrettelægges individuelt. Indsatsen for borgeren i form
af udredning, afklaring, opkvalificering og udslusning på arbejds-
markedet, skal koordineres med sagsbehandlere og andre aktører,
så varigheden af borgerens sygemelding afkortes mest muligt.

Der forestår en omfattende metodeudvikling og implementering nu
og løbende, som du som ny leder forventes at deltage i. Der er eks-
terne konsulenter tilknyttet til at udvikle og evaluere.

Der skal ansættes nyt - og overføres nuværende personale til den
enhed. Den samlede enhed vil rumme op til 10 medarbejdere.

Søg denne stilling, hvis du har
veldokumenteret ledererfaring
stor erfaring indenfor revalidering eller i øvrigt indenfor
målgruppen
mod - og noget at byde på i forhold til opstart, videreførelse og
metodeudvikling af nye indsatser.

Som leder i Rødovre Jobcenter, indgår du desuden i planlægning og
gennemførelse af Jobcentrets samlede indsats, der sker i en uformel
ånd og med et engageret og dygtigt personale.

Mere information
Du er velkommen til at ringe til Jobcenterchef Jakob Duvå på
36 37 70 30 og høre nærmere om stillingen og indholdet i vores
nye projekt.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest den 18. 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 09.01653.



Rådgiver til Handicapteamet

Handicapteamet er en del af Familierådgivningen i 
Helsingør Kommune. Vi er 5 ansatte og søger endnu en 
kollega. Måske er det dig.
I teamet er vi alle optaget af vores fælles faglige 
udvikling. Vi er opmærksomme på et godt arbejdsmiljø 
og værdsætter hinandens forskelligheder. Vi ser svære 
opgaver som en faglig og personlig udfordring og er 
tilfredse med, at vi har stor selvstændig kompetence.

Vores målgruppe er familier med handicappede børn fra 
0-18 år. 
I det daglige samarbejder vi med mange forskellige 
faggrupper. Det er med til at gøre arbejdet i Handicap-
teamet udfordrende og varieret. Vi deltager ofte i møder 
hjemme hos familierne eller i institutionerne og får 
dermed et bedre kendskab til børnenes hverdag. 

Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler og 
må gerne have erfaring inden for handicapområdet. Vi 
modtager supervision, så du skal være åben overfor 
faglig og personlig udvikling.

Der bliver tilrettelagt et introduktionsprogram for dig, og 
du får en kontaktperson i den første tid.  

Yderligere information kan fås hos
Familierådgivningens funktionsleder Lisbeth Munkager 
tlf. 49283262 hos rådgiver Peter Glistrup på 49282985 
eller på kommunens hjemmeside www.helsingorkom-
mune.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Efter overenskomst for socialrådgivere og socialformid-
lere og efter principperne i Ny Løn. Udgangspunktet er 
en startløn på løntrin 35. Nyansatte med over tre års 
erfaring indsættes på løntrin 37.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2009 
Ansættelsessamtaler finder sted den 23. juni 2009

Ansøgningen mrk. SOC/11/09 vedlagt relevant doku-
mentation skal sendes til:
Social- og Sundhedsforvaltningen, Att.: Yvonne Falck
Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør
yfa43@helsingor.dk 

taarnby.dk

Tårnby Kommune

Jobcenter Tårnby søger pr. 1. juni eller snarest derefter en faglig koor-
dinator, som samtidig bliver stedfortræder for den kommunale jobcen-
terchef. 

Hvis du er den nye faglige koordinator, så ved du også, at det statslige 
og det kommunale jobcenter lægges sammen pr. 1. august 2009. Du er 
derfor indstillet på, at der kan forekomme justeringer i jobindholdet 
undervejs.

Det er et spændende og udfordrende job, hvor du skal være med til at 
sikre fokus på resultater og en målrettet og effektiv service til de bor-
gere og virksomheder, som Jobcentret betjener. Du kommer sikkert fra 
en lignende stilling i en kommune eller hos en anden aktør, eller du har 
været sagsbehandler nogle år med ambitioner om noget mere.

Se hele stillingsopslaget på www.taarnby.dk under "Job i kom-
munen", hvor du også kan læse om de personalegoder, der tilbydes 
medarbejdere i kommunen.

Send din ansøgning så vi har den senest den 18. juni 2009 kl. 12.00.

Jobcenter Tårnby 
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

Faglig koordinator 
til Jobcenter Tårnby



Vi har opbygget en stærk forvaltning

med et stærkt lederteam, men mangler

en kollega til at lede Ydelsescentret.

Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltnin-

gen i Helsingør Kommune er en

levende forvaltning, der kan lide at

blive udfordret på resultater og

forventninger. I en travl hverdag

lægger vi stor vægt på at skabe

forhold, hvor alle trives og gør en

forskel.

Vi er ikke perfekte, men vi forfølger

åbent og ærligt vores mål om at blive

Danmarks bedste forvaltning. Det gør

vi med udgangspunkt i en stærk

kultur, båret af vores værdier. Vi

ønsker løbende at forbedre os som

organisation, og samtidig gøre det

simpelt og sjovt. Der benytter vi

blandt andet Lean.

Ydelsescentret består af 25 medarbej-

dere fordelt på 2 grupper hhv. en

dagpengegruppe og en kontanthjælps-

gruppe. Ydelsescentret beskæftiger sig

med syge- og barselsdagpenge,

kontanthjælp, boligstøtte, ledigheds-

ydelse, fleksydelse, integrationsydelse

og enkeltydelser efter Aktivloven og

Integrationsloven.

Jobbet

Daglig leder af Ydelsescentret med

direkte reference til direktøren

Aktiv del af chefgruppen

Ansvarlig overfor borgere,

virksomheder og skatteydere

Vi forventer, at du

Har gennemslagskraft og kan

fastholde overblikket

Ønsker og tør agere som en

moderne leder

Kan motivere og inspirere til at turde

bryde vaner

Er indstillet på at yde en ekstra

indsats når det er nødvendigt

Har mod på at tænke nyt

Ønsker at bruge IT aktivt

Vi tilbyder

Et selvstændigt job i et ambitiøst hus

med mange udfordringer

Et travlt, men godt og humørfyldt

arbejdsmiljø

Rum til at sætte dine egne

fingeraftryk

Hjemmeopkobling, flekstid,

motionsklub, terapiordning,

sommerhuse, billige billetter m.v.

Udvikling tilpasset dine evner

Løn efter principperne i Ny løn

Yderligere oplysninger

Du kan se mere på www.helsingor.dk

og kan naturligvis også kontakte

direktør Anders Mørk Hansen på

telefon 49282911 / 25312911 eller på

e-mail:amh25@helsingor.dk

Du må være indstillet på at der i

forbindelse med ansættelsessamtalen

kan stilles opgaver.

Ansøgningsfrist

Mandag den 15. juni 2009, senest kl.

10.00. Ansættelsessamtaler finder sted

torsdag den 18. juni og evt. mandag

den 22. juni 2009.

Ansøgning mrk. BEF 13/09 og

vedhæftet relevant dokumentation

mailes til:

Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltnin-

gen, Vivi Sønderup / e-mail:

vso25@helsingor.dk



Team aktiv søger sagsbehandler
til kontanthjælpsområdet
Jobcenter Faxe søger en sagsbehandler til kontant-
hjælpsområdet med tiltrædelse pr. 1. august 2009.
Stillingen er på 37 timer ugentligt, med flextidsord-
ning.

Kontakt eventuelt afdelingsleder Lone Piil på

pii@faxekommune.dk for yderligere oplysninger.

Ønsker du at søge stillingen, skal vi have din ansøg-
ning, enten på mail eller i papirform, senest fredag
den 12. juni 2009 klokken 7.00.
Mærk ansøgningen nr.: 95.

Jobcenter Faxe
Rådhusvej 2
4640 Faxe

Eller på mail: pii@faxekommune.dk

Læs det fulde stillingsopslag på
www.faxekommune.dk

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Flere gode
udfordringer

www.ltk.dk ...her finder du flere jobtilbud. Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med mulighed
for at udnytte din uddannelse og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

Rådgivningscentret i Lyngby-Taarbæk Kommune søger tre
sagsbehandlere – to til handicapområdet på 30/33 timer, og
en til børne- familiesager på 37 timer.

Børne- familieområdet er blevet opnormeret med henblik på
at opkvalificere børne- og familieområdet med særlig fokus
på børn med psykisk/fysisk funktionsnedsættelse.

Vi søger socialrådgivere/socialformidlere, der besidder kend-
skab til og interesse for det socialfaglige område.

Da en af vores dygtige kollegaer går på efterløn, søger Råd-
givningscentret yderligere en sagsbehandler på 37 timer
ugentlig til at behandle børne- familiesager, gerne med
kendskab/interesse for integration af børn/unge og deres
familier med anden etnisk baggrund.

Stillingsopslag med uddybende beskrivelse af stillingerne finder
du på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside: www.ltk.dk.

Du er også velkommen til at rette henvendelse til:
Socialfaglig leder Anne-Mette Henriksen på mail: ash@ltk.dk
eller på telefon 45 97 34 78 eller Handicapkonsulent Hanne
Christensen på mail: hch@ltk.dk eller på telefon 45 97 34 10.

Send din ansøgning til
Børne- og Fritidsforvaltningen
Att. Lene Kaspersen
Toftebæksvej 12,
2800 Kgs. Lyngby

eller via e-mail lka@ltk.dk, så vi har den senest den 15. juni
2009. Samtalerne gennemføres i uge 26.

Rådgivningscentret søger tre sagsbehandlere



Familiekonsulent til
Poppelgården Familiecenter
Hvidovre Kommunes familiecenter Poppelgården
søger pr. 1.8. 2009 en fuldtids familiekonsulent med
pædagogisk eller socialfaglig grunduddannelse.

Stillingen er i første omgang berammet til 1 år, men
med mulighed for forlængelse.

Poppelgården Familiecenter udgør et af Hvidovre
Kommunes egne tilbud til børn og familier og tilby-
der ambulant familiebehandling, åben rådgivning,
praktisk, pædagogisk og anden støtte i eget hjem
samt støttet og overvåget samvær i henhold til
Serviceloven.

Medarbejder gruppen udgøres fremover af i alt 14 per-
soner og er tværfagligt sammensat bestående af psy-
kologer, socialrådgivere, pædagoger og en administra-
tiv medarbejder.  Familiekonsulenten vil blive en del af
et familiekonsulent-team på i alt 6 medarbejdere, hvor
der er mulighed for faglig sparring i dagligdagen og
krav om deltagelse i teamets faste supervision.

Som familiekonsulent vil dine primære arbejdsopga-
ver være familie rettede behandlingsopgaver i form
af praktisk pædagogisk og anden støtte i hjemmet,
observations- og udredningsopgaver samt  varetagel-
se af støttet og overvågede samvær.

Opgaverne som familiekonsulent er mangeartede og
stiller store krav til såvel faglige som personlige kom-
petencer inden for familiearbejdet.

Der må påregnes skiftende arbejdstider i tidsrummet
kl. 7.00 - kl. 22.00, ligesom du skal være indstillet på
delt tjeneste og weekend arbejde.

Vi er et sted under udvikling såvel faglig som organi-
satorisk. Vi kan tilbyde dig et travlt og attraktivt miljø,
engagerede kolleger og en arbejdsplads, hvor faglig
nytænkning og udvikling vægtes højt.

Poppelgården Familiecenter er beliggende i en hyg-
gelig, renoveret gammel gård på adressen: Byvej 90 i
Avedøre.

Læs og se mere på hjemmesiden:
www.poppelgården.hvidovre.dk

Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Poppelgården Familiecenters leder: Villy Kring tlf.
3677 3388.

Ansøgningen med oplysning om og dokumentation
for tidligere uddannelse og beskæftigelse skal sendes
til Poppelgården Familiecenter, Byvej 90 senest man-
dag d. 15. juni 2009, inden kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den
22. juni 2009 på Poppelgården Familiecenter.

KOMMUNEKOMMUNE

I Hvidovre Kommune
bygger vores sam-
arbejde på en aner-
kendende og positiv
 kultur, hvor forskellighed
er en styrke, og hvor
engagement, nysgerrig-
hed og arbejdsglæde
fremmer de nye ideer
og den gode service til
borgere, virksomheder,
kulturliv og samarbejds-
partnere.

Hvidovre er en grøn
 forstad med en stærk
historie; tæt ved vandet
og hovedstaden og lige
midt i Øresundsregionen.

Koordinator til Settelmentets frivillige gældsrådgivning
Kunne du tænke dig et spændende job som koordinator af nyt 4-årigt pro-
jekt i en inspirerende frivillig rådgivning?

Din profil

for gældsrådgivning

-
ning, samarbejde med og supervision af frivillige rådgivere

I ansøgningen må du bl.a. gerne kort komme ind på, hvordan du ser sam-
spillet mellem det juridiske og det sociale område.

Vi tilbyder

med bredt netværksarbejde både i bydelene og i professionelle netværk

praksis

Aftenarbejde må påregnes.

Løn efter aftale.

Yderligere information kontakt Rikke Posborg på tlf. 5056 6605
www.settlementet.dk.

Ansøgningsfrist d. 15. juni 2009.

Socialrådgiver/formidler
til Børn og Unge
Tror du på, at børn og familier udvikler sig? Er du
parat til at indgå i en betydningsfuld rolle både i
det tværfaglige samarbejde og i de udsattes børns
familier? Kan du få mennesker omkring dig til at
samarbejde om jeres fælles mål? Kan du anerkende
familiens fremskridt og samtidig vurdere, om det er
”godt nok” for barnet?

Har du lyst til at arbejde i en afdeling, hvor vi både
socialt og fagligt forventer noget?

Så er stillingen som børnesagsbehandler i Faxe

dig.

Læs det fulde stillingsopslag på
www.faxekommune.dk, og send din ansøgning
senest den 19. juni 2009.



KIRKENS KORSHÆRS 
UDVIKLINGS- OG 
BEHANDLINGSCENTER
BREMERHOLM 18, KBH. K

LÆS MERE PÅ

ELLER PÅ JOBZONEN.DK 
SUPPLERENDE OPLYSNINGER: 
JAN DYBKJÆR ELLER SUSANNE 
WENG, 3336 6510

I Hvidovre Kommune har vi fokus på Unge-
indsatsen og derfor udvider og omlægger vi 
en del af initiativerne på ungeområdet.

Ungeenheden, der blandt andet består af 
Ungecenter Porten, Ungekontakten Porten og 
hybelafdelingerne søger i den forbindelse 4 
nye medarbejdere:

1 pædagog til ”Ungecenter Porten”, der 
består af 3 forskellige døgnafdelinger med 
forskellige målgrupper af unge i alderen 12- 
18 år. Der er tale om 2 opholdsstedslignende 
behandlingsafdelinger og 1 observations- og 
udredningsafdeling.  

I alt er der placeret 15 unge på Ungecenteret.
Der vil blive tale om skiftende arbejdstider og 
weekendarbejde hver 2. weekend.

2 medarbejdere til ”Ungekontakten Porten”,
der varetager individuelle forløb med 12- 23 
årige unge, der har brug for støtte til person-
lig udvikling, arbejde og uddannelse mv. i 
henhold til Servicelovens § 52 stk.3. Der er 
indskrevet ca. 60 unge i ordningen.

Arbejdstiden tilrettelægges indenfor tidsrum-
met 7.00- 22.00 på hverdage.

1 medarbejder til ”Hybelafdelingerne”,  
der består af 3 forskellige hybeltilbud til i alt 
11 unge i alderen 15- 18 år. Støtten til de 
unge varetages af i alt 3 medarbejdere.

Arbejdstiden tilrettelægges indenfor tidsrum-
met 7.00-22.00 på hverdage.

Fælles for alle stillinger gælder det, at vi 
søger erfarne fuldtidsmedarbejdere med 
pædagogisk, socialfaglig eller anden lignende 
uddannelsesmæssig og erfaringsmæssige 
baggrund.

Vi lægger vægt på at have et velfungerende 
samarbejde og sætter pris på at have en 
arbejdsplads, der giver rum for nytænkning 
og for faglig udvikling af tilbud til unge. Vi er 
netop startet på en visionær omlægning og 
en videreudvikling af tilbuddene til unge og 
stiller derfor krav om engagement, dynamik 
og åbenhed hos samtlige medarbejdere.

Til gengæld kan vi tilbyde et job i en organi-
sation, der altid vil være i rivende udvikling, 
med højt til loftet og med kompetente og 
engagerede medarbejdere. Vi har supervision 
med ekstern supervisor og stor selvstændig-
hed i opgaveløsningen.

Du kan få nærmere oplysninger om de 
respektive stillinger ved at kontakte:

Tlf: 3649 3300.

Tlf: 4132 0626.

Tlf: 2540 5651

Tlf: 3639 3758

Du kan læse mere vedrørende de enkelte 
stillinger på kommunens hjemmeside: 
www.hvidovre.dk

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes efter gældende overens-

til kvalifikationer og funktioner.

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

Ansøgning med tydelig angivelse af hvil-
ken stilling, du ønsker at søge, sendes til:
Hvidovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Økonomi- og Administrationsafdelingen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

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

Ansøgningen bedes mærket: 
1 pædagog til Ungecenter Porten: 57527
2 medarbejdere til Ungekontakten Porten: 
57528
1 medarbejder til hybelafdelingerne: 57529

Ansøgningsfristen for samtlige stillinger er 
den 18.juni 2009 kl. 10.00, og samtaler vil 

blive afholdt i uge 26.

Har du lyst til at arbejde med unge, der har behov 
for særlig støtte?

KOMMUNEKOMMUNE

I Hvidovre Kommune 
bygger vores sam-
arbejde på en aner-
kendende og positiv 
 kultur, hvor forskellighed 
er en styrke, og hvor 
engagement, nysgerrig-
hed og arbejdsglæde 
fremmer de nye ideer  
og den gode service til 
borgere, virksomheder, 
kulturliv og samarbejds-
partnere. 

Hvidovre er en grøn 
 forstad med en stærk 
historie; tæt ved vandet 
og hovedstaden og lige 
midt i Øresundsregionen.



Socialrådgiver til nordgrønlandsk døgninstitution
Børnehjemmet Sarliaq i Ilulissat søger socialrådgiver til ansættelse
snarest eller efter aftale.

Sarliaq er en døgninstitution under Familie- og Forebyggelsesstyrel-

modtager børn og unge i alderen 9-16 år samt en botræningsafdeling
for unge mellem 15-19 år.

udvikle denne praksis.

sarliaq.gl, eller du kan rekvirere disse på mail ccj@sarliaq.gl.
Vi tilbyder!

-
heder for dig

-
delse.

Vi forventer:

eksterne samarbejdspartnere

er 2-sproget.
Yderligere oplysninger samt ansvars- og kompetencebeskrivelse kan
fås ved henvendelse til forstander Carsten Colding-Jørgensen på mail
ccj@sarliaq.gl eller souschef Janne Johansen på mail jajo@sarliaq.gl.
eller tlf. +299 94 33 61.
Du kan læse den fulde jobannonce på www@sarliaq.gl.
Sidste ansøgningsfrist er 19. juni 2009.

Sagsbehandler til kontanthjælp
og revurderinger

sagsbehandlere, som i tæt samarbejde med vores visita-
tionsmedarbejdere og jobkonsulenter arbejder med de ar-

pr. 1. juni 2009, 37 timer ugentligt med flekstidsordning.

56 20 36 36, mobil 40 80 22 75 eller sagsbehandler Karin
Holm på telefon 56 20 36 33.

Ansøgningsfrist: Fredag den 12. juni 2009 med morgen-
posten eller i Jobcenterets postkasse inden klokken 7.00.
Mærk ansøgningen nr.: 94.

Jobcenter Faxe

Rådhusvej 2
4640 Faxe

Eller på mail: vda@faxekommune.dk

Læs det fulde stillingsopslag på www.faxekommune.dk



I Hvidovre kommune er det besluttet at om-

strukturere ungeinstitutionen, så ”Ungecen-

teret Porten” fremover kan tilbyde og videre-

udvikle flere forskellige tilbud til udsatte unge 

i alderen 12-18 år fra Hvidovre Kommune.

Fremover vil der skulle tilbydes lokalt forank-

rede og højt kvalificerede tilbud til unge, der 

har behov for en særlig indsats jf. Service-

lovens § 52.

Ungecenteret Porten skal tilbyde længerevaren-

de døgnophold i 2 mindre afdelinger samt etab-

lere en observations - og udredningsafdeling.

Medarbejdergruppen vil blive tværfagligt sam-

mensat og i alt bestå af psykologer, socialråd-

givere og pædagoger, administrative medar-

bejdere, pedel og køkkenpersonale.

Vi ønsker med omstruktureringen at styrke 

ungeområdet og være på forkant med unge-

gruppernes mangeartede og foranderlige 

behov og lægger vægt på engagement og dy-

namik hos samtlige medarbejdere og ledere.

Den nye leder af Ungecenteret Porten skal:

psykosocialt arbejde på en døgninstitution

-

enterede ledelse af det nye ungecenter

ledelse af ungecenteret

Hvidovre Kommune. 

Derfor forventer vi, at du:

uddannelsesmæssig baggrund kombineret 

med ledelseserfaring

med udviklingen af nye tilbud til unge

dine ideer ud i livet

og er i stand til at fokusere på ressourcer 

hos den enkelte medarbejder såvel som hos 

den enkelte unge.

Til gengæld kan vi tilbyde dig et rigtigt spæn-

dende job i en organisation, der vægter 

udvikling og kvalitet i opgaveløsningen og 

med engagerede ledelseskolleger.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du 

kontakte ungeenhedens leder: Inge Holtkøtter 

på telefon 3639 3758.

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen aflønnes efter gældende overens-

komst med udgangspunkt i Ny Løn, i forhold 

til kvalifikationer og funktioner.

Hvidovre Kommune har en generel politik 

om, at der indhentes udvidet straffeattest på 

alle ansatte.

Ansøgning sendes til:

Hvidovre Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen

Økonomi- og Administrationsafdelingen

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Du kan også sende din ansøgning elek-

tronisk til:

social@hvidovre.dk

Ansøgningen bedes mærket: 57506

Ansøgningen skal være os i hænde senest  

d. 22. juni 2009.kl. 10.00.

Samtaler forventes afholdt den 23. juni 2009.

Har du lyst til at blive leder i Hvidovre kommunes 
”Ungecenter Porten”?

KOMMUNEKOMMUNE

I Hvidovre Kommune 
bygger vores sam-
arbejde på en aner-
kendende og positiv 
 kultur, hvor forskellighed 
er en styrke, og hvor 
engagement, nysgerrig-
hed og arbejdsglæde 
fremmer de nye ideer  
og den gode service til 
borgere, virksomheder, 
kulturliv og samarbejds-
partnere. 

Hvidovre er en grøn 
 forstad med en stærk 
historie; tæt ved vandet 
og hovedstaden og lige 
midt i Øresundsregionen.



Vores kollega går på pension
- er du vores nye kollega i sygedag-
pengeopfølgningen?
Jobcenter Faxe søger en sagsbehandler til sygedagpen-
geopfølgningen. Stillingen er ledig pr. 1. august 2009, og
på 37 timer ugentligt. Du bliver en del af opfølgningsteam-
et. Afdelingen har et visitationsteam på tre medarbejdere
og et opfølgningsteam på otte medarbejdere.

Kontakt eventuelt afdelingsleder Lone Piil på telefon 56 20

yderligere oplysninger.

Ønsker du at søge stillingen, skal vi have din ansøgning,
enten på mail eller i papirform, senest fredag den 12. juni
2009 klokken 7.00. Mærk ansøgningen nr.: 93.

Jobcenter Faxe
Att. Lone Piil
Rådhusvej 2
4640 Faxe

Eller på mail: pii@faxekommune.dk

Læs det fulde stillingsopslag på www.faxekommune.dk

Vi ønsker at omprioritere indsatsen over for børn,
unge og deres familier og søger derfor

1 familierådgiver og 2 familiekonsulenter
til Familierådgivningen i Vordingborg Kommune
Familierådgivningen er en afdeling med 38 medarbejdere, der
rummer funktioner som PPR, rådgivning og støtte til børnefami-
lier, behandlingsarbejde samt undersøgelser.

Personalet er tværfagligt sammensat og består af psykologer,
ergoterapeut, familierådgivere, familiekonsulenter, skolekonsulen-

Familierådgivningen er en dynamisk arbejdsplads, der hele tiden
er under udvikling. Med vægt på en relations- og ressourceori-
enteret tilgang arbejder vi med respekt for den enkelte families
ståsted og perspektiv.

Se hele stillingsopslaget på www.vordingborg.dk, eller kontakt

familiekonsulent Klaus Birk Jensen på tlf. 55 36 36 36.

Ansøgning med kopier af eksamensbeviser, anbefalinger og
referencer sendes til:
Vordingborg Kommune, Familierådgivningen,

eller på e-mail til mami@vordingborg.dk.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2009. Samtaler holdes den 30. juni 2009.

VORDINGBORG
KOMMUNE

VISO, der er en del af Servicestyrelsen i Odense, oplever en stigende
efterspørgsel på vores ydelser. Vi søger derfor hurtigst muligt
endnu en konsulent til vores rådgivning af kommuner og borgere.
Dit arbejdsområde bliver inden for målgruppen voksne med
handicap og udsatte voksne.

Du bliver en del af et dynamisk team på 11 personer, der er en
del af VISO i Odense med i alt 34 ansatte. Vi forventer, at du har
socialfaglig, socialpædagogisk, psykologfaglig eller tilsvarende
baggrund.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2009 kl. 12.

Læs mere om stillingen på www.servicestyrelsen.dk/job

VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) er en del
af Servicestyrelsen i Odense. Servicestyrelsen er en del af Indenrigs- og
Socialministeriet og igangsætter, udvikler og rådgiver om viden og redskaber
inden for det sociale område. Vi er i alt 220 medarbejdere med hovedkvarter
i Odense. Vi lægger vægt på at arbejde i en organisation med høj faglig
viden, mulighed for personlig udvikling og ”højt til loftet”.

Edisonsvej 18, 1. sal
5000 Odense C
Tlf. 7242 3700

University College Lillebælt
Den sociale Højskole i Odense

søger 1 socialrådgiver på fuld tid samt en
socialrådgiver på 1/2 tid (evt. timelærere) til
undervisning i socialt arbejde.

-
skolens it-baserede socialrådgiveruddannelse med
arbejdsmarkedstoning samt vejledning i forbindelse
med praktik og projektarbejde.

Læs mere om jobbet, uddannelsen og undervisnings-
institutionerne på www. ucl.dk.

Tiltrædelse: den 1. august 2009 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: den 18. juni 2009 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 26.



Socialrådgiver til ny kontaktgarantiordning 

Om projekt 24 timer:

Sønderborg Kommune er blandt de 7 

kommuner i landet, som er udvalgt til at 

gennemføre et projekt med støtte fra So-

cialfondens satspuljemidler på i alt 4,92 

mio. kr. i en 4-årig forsøgsperiode.

Formålet er, at unge, der har behov for 

hjælp til at tackle sociale eller psyki-

ske problemer, kan komme i kontakt 

med kommunen inden for 24 timer og 

efterfølgende få den fornødne hjælp, 

mens motivationen er til stede, så de 

ikke opgiver at få hjælp eller føler sig 

svigtet. Overordnet set håber Sønderborg 

Kommune med 24 timers kontaktordnin-

gen at se et fald i antallet af unge, der 

kommer i ’tunge’ problemer med følger 

for deres uddannelsesmæssige eller 

beskæftigelsesmæssige tilværelse.

Om teamsamarbejdet:

Projekt-teamet vil bestå af en psykolog, 

en socialrådgiver og en projektkoordi-

nator. Teamets primære funktion, når 

kontakten til den unge er etableret, er 

at rådgive og vejlede om mulighederne 

for hjælp til løsning af problemstil-

lingen. Hvis henvendelsen kommer fra 

nære pårørende eller venner, skal teamet 

have en mere opsøgende rolle, idet der 

her skal tages kontakt til den unge med 

tilbud om hurtig hjælp. Teamets opgave 

er endvidere at gøre ordningen kendt og 

synlig i de miljøer, hvor de unge færdes. 

Det er således vigtigt, at teamet tilsam-

men har - og vedligeholder - et indgå-

ende kendskab til 

til børn og unge inden for målgruppens 

medieformer.

i Sønderborg Kommune.

-

dets tilbud og samarbejdsparter.

-

borg Kommune.

Funktionsbeskrivelse

Socialrådgiveren har ansvaret for råd-

givning og vejledning af unge, der har 

sociale problemer, som truer med at 

’vælte’ den unges hverdag, og hvor kon-

takten i første omgang fordrer en faglig 

vurdering af problemets art og omfang. 

Det kan være situationer, der opstår som 

følge af vold, grov mobning, incest eller 

sociale problemer i form af misbrug, 

social isolation, selvskadende adfærd, 

samspilsproblemer i familien e.a.

Vi kan tilbyde dig

nyt og udfordrende projektarbejde.

en afvekslende arbejdsdag,

-

munale netværk.

på udvikling, engagement og livs-

glæde.

Vore forventninger

-

dannelsesmæssig baggrund med den 

rette blanding af erfaring, faglighed og 

et positivt menneskesyn.

god erfaring med at kunne kommuni-

kere med målgruppen. 

vigtig aktør i projektets ’teambuilding’ 

sammen med dine kolleger i projek-

tet og kunne se vigtigheden af et tæt 

tværfagligt samarbejde med de øvrige 

samarbejdsparter. 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuldtid udfra gældende 

overenskomst.

-

periodens udløb i februar 2013.

Der arbejdes ud fra en årsnorm, og der 

må forventes skiftende arbejdstider i 

løbet af ugens 7 dage.

I forbindelse med ansættelsen indhentes 

der børneattest.

Tiltrædelse

Stillingen forventes tiltrådt den

1. august 2009 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger

Projektbeskrivelse tilsendes gerne.

Kontakt kan ske til Thorsten Henriksen 

i Børn og Uddannelse, tlf. 8872 5333, 

e-mail then@sonderborg.dk, eller til 

distriktsleder Christian Benner i Børn

og Familie, tlf. 8872 5319.

Ansøgningen sendes til Sønderborg 

Kommune, Børn og Uddannelse, Mads 

Clausens vej 13, 6430 Nordborg, senest
den 20.juni 2009. Samtaler forventes at 

finde sted den 23. og 25. juni.

Sønderborg Kommune har 77.000 indbyggere. Området er kendetegnet ved et rigt kultur- og fritidstilbud, som bl.a. foregår i  
Sønderjyllands nye viden- og kulturcenter Alsion, der rummer universitet, forskerpark og koncertsal. Naturen omkring Sønderborg
er særdeles smuk, og vi vil kunne indfri din families behov vedr. bolig, pasnings- og uddannelsestilbud samt gode erhvervs- 
muligheder til ægtefælle i offentligt eller privat regi. Læs mere på www.sonderborg.dk



Social- og Beskæftigelsesforvaltningen søger:

2 rådgivere/sagsbehandlere

Er du til dagpengeopfølgning?

Funktioner:

Kvalifikationer:

Hvad kan vi tilbyde?:

Yderligere oplysninger:

Social- og Sundhedsskolen Syd
Bjerggade 4 M, 6200 Aabenraa, 73334300

Vi søger snarest en
psykiatriunderviser

med en relevant sundhedsfaglig uddannelse
på MVU- niveau.

Vi tilbyder en hverdag fuld af forandring, frihed,
udfordringer og tæt kollegialt fællesskab på en

kurser og uddannelser.

Se stillingsopslag på vores hjemmeside
www.sosu-syd.dk

Børne- og familieafdelingen

Børn og Familie søger handicaprådgiver
Spændende job i Handicaprådgivningen, Børn og Familie tilbydes.

Handicaprådgivningen for at gøre arbejdet med støtte til denne
målgruppe endnu bedre.

Arbejdsområdet er Servicelovens bestemmelser om støtte til børn
med nedsat funktionsevne, herunder merudgifter og tabt arbejds-
fortjeneste, samt Servicelovens øvrige bestemmelser om støtte til
børn og unge.

-
faring inden for området.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og princip-
perne i ny løn. Der ydes funktionstillæg for arbejdet i Handicapråd-
givningen.

-
annoncen på: www.rksk.dk eller kontakt teamkoordinator Minna

tlf. 23 65 24 47.

Ansøgningsfrist: 12. juni 2009 kl. 12.

Samtaler afholdes den 19.juni.



Jobcenter Skive
Sygedagpengeafdelingen søger
3 sagsbehandlere
Sygedagpengeafdelingen søger med tiltrædelse den 1. august
2009 tre socialfaglige sagsbehandlere, der skal indgå i en
særlig tæt opfølgningsindsats, som Skive Kommune vil igang-
sætte overfor sygedagpengemodtagere med en varighed på
modtagelse af sygedagpenge på indtil 40 uger. Der er tale om
kategori 2-sager, hvor der kan være risiko for udstødelse af
arbejdsmarkedet.

Sygedagpengeafdelingen, som består af ca. 40 medarbej-
dere, primært sagsbehandlere og jobkonsulenter, hører under
Jobcenter Skive og er placeret på Skive kommunes rådhus.
Derudover er en del af afdelingen placeret på Skive Bomi, og
det er på Bomi det nye tilbud vil have sit udgangspunkt.
I det nye tilbud vil der være fokus på en tæt opfølgning med
det mål, at sygedagpengemodtageren fastholdes i sit arbejde
eller gennemgår en hurtig afklaring m.h.p. overgang til anden
beskæftigelse eller snarlig igangsættelse af en revaliderings-
plan. Det er planen at der indgår ca. 8 socialfaglige sagsbe-
handlere i tilbuddet, hvor sagsbehandlerne også tidligt ind-
drager den sygemeldtes arbejdsplads i opfølgningsindsatsen.
Sagsbehandlerne vil have et reduceret sagsantal, således at
en hyppig kontakt med den sygemeldte kan være muligt.

Den socialfaglige sagsbehandler vil bl.a. have følgende
opgaver:

den sygemeldte, bl.a. med afholdelse af møder med grupper
af sygedagpengemodtagere

snarlig tilbagevenden til arbejdet

primært snarlig tilbagevenden til arbejdsmarkedet

-
pension

Vi søger tre kollegaer, der:

anden relevant uddannelsesbaggrund

-
ligt

-
ren

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Løn-
nen fastsættes efter principperne i NY LØN efter forhandling
med den faglige organisation.

Nærmere oplysninger:
Kontakt sektionsleder Poul Nyrup, tlf. 99 15 63 50.

Ansøgningsfrist
Den torsdag den 18. juni 2009.

Ansøgning sendes til
Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, att. Poul Nyrup.

Job

www.skive.dk

Skive Kommune opfordrer alle interesserede – uanset alder,
køn, race, religion eller etnisk baggrund – til at søge.

Nærværende og empatisk 
teamfaglig leder søges 
til Handicapteam  
Ansættelsessted: Herning Kommune, Børne- og Familie-
rådgivningen.   

Stillingsbeskrivelse: I Handicapteamet, Børne- og 
Familierådgivningen i Herning Kommune mangler vi lige 
nu den teamfaglige leder, som kan være med til at inspirere 
vores team af syv socialrådgivere/-formidlere og tre 
ergoterapeuter til at
sætte borgeren i centrum i opgaveløsningen. 

Er du den teamfaglige leder, der koordinerer og prioriterer 
opgaverne? Kan du facilitere og coache dit team ud fra 
værdierne: udfoldelsesfrihed, professionalisme, økonomisk 
sans, god dømmekraft. Har du dine meningers mod i 
forhold til medarbejderne og ledelsen? Har du samtidig en 
stærk faglig fundering med viden om de særlige problem-
stillinger, der er inden for handicapområdet?
Så er du måske den teamleder vi søger. 

Vi kan tilbyde dig en dagligdag fyldt med både ledelses-
mæssige og faglige udfordringer. Udover koordinering og 
prioritering af opgaver er du også dit teams nærmeste 
rådgiver. Du stiller de spørgsmål, der skal til for at rådgi-
verne kan træffe de rigtige beslutninger. Du arbejder tæt 
sammen med rådgiverne i svære sager og er ”stand in” i 
rådgiverens fravær. Som teamfaglig leder sørger du for, at 
teamets indre liv fungerer og du koordinerer udadtil med de 
andre teamfaglige ledere og ledelsen i øvrigt. Hos os vil du få 
en udfordrende hverdag med mange bolde i luften, der 
udover arbejdet med teamet byder på megen kontakt med 
både borgere og andre samarbejdspartnere. 

Ansøgningsfristen er: 25-06-2009 kl. 12.00.
Samtaler  er 29-06-2009 

Vil du vide mere om os og stillingen?
Læs på www.herning.dk - job i kommunene eller ring til: 
afdelingsleder Peter Mikael Andreasen, tlf.: 96 28 60 40, 
mobil 29 24 26 83. 

Du kan sende din ansøgning til:

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

www.herning.dk Her er alle muligheder åbne...

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

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



Arbejdssted: Herning Kommune, Børn og Unge, Børne- og
Familierådgivningen.

Vil du være rådgiver i en afdeling, hvor rammerne er på plads og
hverdagen fungerer? I de sidste par år har vi gennemgået en 
rivende udvikling. Alle i afdelingen har leveret en stor indsats for at
få tingene til at gå op. Nu er vi klar til at ansætte to kolleger, som
skal være med til at få de sidste brikker til at falde på plads.
Vi har i afdelingen en aftale om, at hver enkelt rådgiver på almen 
området sidder med ca. 35 sager og i vores handicapteam er 
sagsantallet ca. 55. 

Vores udfordring er nu at skulle ansætte to ”frontmedarbejdere”.
Frontmedarbejdere skal skærme sagsbehandlerne i det daglige
arbejde, så der bliver mere tid til fordybelse. Vi vil nemlig gerne
skabe den fornødne ro til bl.a. at implementere ICS, læs evt. mere
på http://dubu.social.dk/. Kan du se dig selv indgå i en afdeling,
hvor vi har styr på tingene, men hele tiden arbejder på at gøre det 
bedre? Så er du måske en af vores nye kolleger. Du vil få en vis 
indflydelse på, hvor du ønsker at arbejde i afdelingen.

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

Vi tilbyder dig:

målrettet med samarbejdsrelationerne i teamene

opgaver og bred kompetence inden for området

team med gode muligheder for faglig og personlig udvikling,
åbenhed for nytænkning og et uformelt, men krævende arbejds-
miljø

muligheder.

Vi forventer, at du:

nemlig mest af!!

erfaring fra en familieafdeling

borgerservicen er i top

sagsbehandling

med DUBU og ICS som gennemgående arbejdsredskaber.

Tiltrædelsesdato: 1. august 2009 

Løn: Stillingen er på 37 timer og aflønnes efter principperne i Ny
løn. Vi kan også tilbyde hjemme-pc, bredbånd og mobilordning.

Beskrivelse af arbejdspladsen: Børne- og Familierådgivningen er 
en spændende og til tider også hektisk arbejdsplads. Der ydes fra
alle Børne- og Familierådgivningens ansatte en stor og ansvarsfuld
indsats og det forventes, at du som ny vil indgå aktivt og motiveret i 
denne krævende proces. Stillingen er tilknyttet børn og unge,
0 - 18 års-området.

I Børne- og Familierådgivningen er der i alt godt 45 medarbejdere
fordelt på en afdelingsleder, tre teamfaglige ledere, to teams på
almenområdet, et handicapteam for børn og unge med to
ergoterapeuter og en småbørnsvejleder, et etnisk team med to
familiekonsulenter samt et administrativt team med egen
koordinator.

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

Ansøgningsfristen er:  25-6-2009 kl. 12. 
Samtaler afholdes den 30-6-2009. 

Ved ansættelse indhentes børneattest.

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

Ansøgning og relevante bilag bedes sendt til: 

Herning Kommune
Børne- og Familieafdelingen, att. Else Ostersen
Rådhuset, Torvet, 7400 Herning

eller pr. e-mail til: bofeb@herning.dk

www.herning.dk Her er alle muligheder åbne...

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

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

Socialrådgivere/socialformidlere til Børne-
og Familierådgivningen i Herning Kommune



Thisted Kommune 
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf. +45 9917 1717 
www.thisted.dk

Lidt om os
I specialrådgivningsgruppen beskæftiger vi 
os med råd og vejledning samt støtteforan-
staltninger til 

nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

fysisk funktionsevne

en hjerneskadekoordinator og en ledsage-
koordinator. Gruppen refererer direkte til handi-
capchefen.

Afdelingen driver og udvikler nye tilbud til 

i et tæt samarbejde med de tre sektions-

og visitationen til de eksterne bo- og støtte-
tilbud. I dette samarbejde er der rig mulig-
hed for faglig sparring og supervision.

Til hele afdelingen er der knyttet to admini-
strative medarbejdere samt en elev. Vi er 
fast praktiksted for socialrådgiverstuderende. 

Fysisk er vi pt. placeret på Rådhuset i Hanst-

dere i Omsorgsforvaltningen. Et lyst og ven-
ligt sted med et rigtig godt arbejdsmiljø. 
Som en konsekvens af den første strukture-

besluttet at nuværende Omsorgs- og Social-
forvaltning skal sammenlægges. Afdelingen 
vil herefter forventeligt blive placeret på 
Rådhuset i Thisted.

Arbejdsopgaver
Dine opgaver vil hovedsageligt blive:

ledning samt iværksættelse af hjælpe-
foranstaltninger for:

handicap (barselsvikaren)

herunder børn og voksne med infantil 
autisme (socialrådgiver/-formidler).

Jobkrav

og relevant erfaring

for specialområdet

Vi tilbyder

som har været i hastig udvikling gennem 
de seneste 20 år – og stadig er det

kolleger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende 
overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger

tlf. 9617 1895 (socialrådgiver/-formidler)

(barselsvikarstillingen)

www.thisted.dk

Vi skal have din ansøgning – med kopi af 
relevant dokumentation på følgende adresse:

Frist: 18. juni 2009.

Omsorgsforvaltningen, Handicapafdelingen søger

Socialrådgiver/-formidler
pr. 1. juli 2009 eller snarest – 37 timer om ugen

Socialrådgiver – barselsvikariat 
pr. 1. september 2009 – 37 timer om ugen



JOB

Sagsbehandler til Flygtninge- og 
Indvandrerteamet i JobStart!

Har du lyst til at arbejde med integration i et velfunge-
rende team, bestående af sagsbehandlere, jobkonsulenter 
og integrationsmedarbejdere, som i tæt samarbejde med 
familieafdelingen, skoleafdelingen og sprogcentret varetager 

indvandrere i Skive? 

Vi har en fuldtidsstilling til besættelse snarest og senest den 
1. august 2009.

Se stillingsopslaget på www.skivekommune.dk.

Job

www.skive.dk



Socialrådgiver til Psykiatrirådgivning
- fast stilling - 28 timer pr. uge fra 1.8.09

Læs udførligt stillingsopslag på www.Randers.dk.

Du skal sende din ansøgning til Randers Kommune,
socialpsykiatrisk Center, Psykiatrirådgivningen, Regi-
mentvej 1,1., 8930 Randers NØ.

Randers Kommune

CENTER FOR SOCIALFAGLIG UDVIKLING

UDVIKLINGSKONSULENT

Stillinger Århus Kommune

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

Ungdomscentret i Århus søger en konsulent til Døgnafde-
lingen pr. 1.8.2009 i en fast stilling.

Døgnafdelingens målgruppe er unge fra 13-18 (23) år
med psykosociale vanskeligheder, herunder misbrug og
kriminalitet.

Døgnafdelingens opgaver er, at:

holdssteder og særligt tilrettelagte projekter

anbringelserne og koordinere den samlede indsats.

Vi søger en engageret og robust kollega, der er fagligt
velfunderet, fleksibel, og som er i stand til at arbejde
selvstændigt, struktureret og kan give og modtage super-
vision.

Stillingen vil blive aflønnet efter overenskomst med
DS/SL/HK.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 24.6.2009.

Detaljerede oplysninger om stillingen findes på Århus
Kommunes hjemmeside: www.aarhuskommune.dk,
ligesom afdelingsleder Dorte Petersen, tlf. 8940 5182, kan
kontaktes. Du kan også læse mere om Ungdomscentret
på www.aarhuskommune.dk/uc.

Bitsch.

KONSULENT

Har du lyst til ledelse, og vil du medvirke til at
sætte dit præg på udviklingen af familieområdet i
Horsens – så se her!

Vi søger en leder for familierådgiverne på Familiecen-
ter Fuglevang. Du vil blive leder for 17 dygtige og
engagerede medarbejdere fordelt på 3 grupper.

Arbejdsopgaver:
Som familierådgivernes nærmeste leder, bliver din op-
gave at varetage den faglige og personalemæssige
ledelse. Du vil derudover indgå i en tværgående leder-
gruppe, hvor fokus vil være på udvikling og strategi
på området. Her vil du også kunne hente sparring og
støtte til din egen ledelsesudvikling.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-
vendelse til souschef Lone B. Petersen på direkte tlf.
76 29 30 12.

komst. Samtaler forventes afviklet torsdag d. 25. juni
2009.

Din ansøgning, mrk. 2009-06, med CV samt bilag
skal være modtaget senest den 18. juni 2009, kl.
12.00 i Horsens Kommune, Børn og Unge afdelingen,
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, Att.: Kirsten Hjortsberg
Ramsing. Ansøgningen kan også sendes på mail til:
admbogu@horsens.dk

Se yderligere oplysninger om Horsens Kommune
samt hele stillingsopslaget på
www.horsenskommune.dk



DS:Kontakt



Kompetenceudvikling på dagsordenen


