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It kvæler 
kerneopgaverne



Læs Mette-Maries
fem råd om det gode liv

Få pengecoach Mette-Marie
Davidsens gode råd til, hvordan
du selv kan bestemme over din
økonomi og få den pension, du
drømmer om. Læs rådene på:

 www.pkaplus.dk

...mere pension

Bliver det mon som du drømmer om?
Eller kan du allerede nu se, at du sparer for
lidt op i forhold til, hvad du tjener? Hvis du
– fx i forbindelse med en lederstilling – har
opnået en højere løn, bør du måske sikre dig

en ekstra pension, så du kan fortsætte det
gode liv. Og du kan trække indbetalingen
fra i skat nu. Start med at læse Mette-Marie
Davidsens gode råd her:

www.pkaplus.dk
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Af Birgitte Rørdam

VANDT OVER STRE SS

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

METTE SCHRØDER
PITTS, 41 ÅR

> FRA: Alkoholenheden, Hvidovre Hospital

> TIL: Center for Alkoholbehandling,

Københavns Kommune

ARBE JDSL IV
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FAGBEVÆGELSEN

Bli’r man syg af en
erstatningssag?

Lej sommerhus på Stevns til medlemspris



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.



FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde

 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

     -  udbyder:

multiversitetet

Undervisere:

John Gurnaes john@gurnaes,dk  www.gurnaes.dk

Mats Widsell mats@widsell.dk  www.widsell.dk

-et systemisk og narrativt inspireret multivers

multiversitetet

Et forrygende Kursus i systemisk-og narrativ samtalepraksis

Med start august/sept. 2009 tilbyder multiversitetet i henholdsvis Århus 

og København et kursus i systemisk og narrativ samtalepraksis, for 

personer der har samtaler med enkeltpersoner, par, familier eller mødet 

mellem klienter og professionelle , som en central del af deres arbejde. 

Kursets varighed 18 dage fordelt på 9x2 dage plus 1dag 

Tilmelding senest den 01-08-2009

Multiversitetet udbyder også:

-Supervisonsgruppe 10 x 3 timer i København for behandlere, terapeuter 

 og konsulenter med systemisk-narrativ uddannelse,  start i efteråret 2009. 

Med Mats Widsell

-Supervisionsgruppe 10 x 3 timer i København for .behandlere, terapeuter 

og konsulenter  uden systemisk-narrativ uddannelse,  start i efteråret 2009. 

Med Mats Widsell

www.multiversitet.dk



www.bauta.dk - Tlf.: 3315 1545

BAUTA FORSIKRING A/S

BAUTA Forsikring har en af
landets bedste campingvogns-
forsikringer, som også dækker
teltvogne.

BAUTA har forbedret sin Camping-
vognsforsikring. Vi har sat prisen
ned og samtidig gjort dækningen
endnu bedre. Dette er som følge
af, at campinglivet bliver mere og
mere populært, og fl ere sætter pris
på den uformelle og frie rejseform -
om det er for at køre ud i sommer-
landet eller for at udforske Europa.

Vores forsikring
omfatter bl.a.:

 Erstatning svarende til nyprisen
for vognen inden for det første år.
 Erstatningsvogn, hvis planlagt
campingferie til udlandet ikke
kan gennemføres.
 Dækning af skade ved over-
svømmelse og el-skade.
 Dækning af indbosum på
20.000 kr. Summen kan forhøjes,
så den passer dit behov.

Forsikringen dækker
hele året og i hele Europa.

Du kan få mere at vide om vores
Camping- og teltvognsforsikring
på www.bauta.dk - her kan du bl.a.
beregne prisen og læse mere om
dækninger og vilkår.

Rul ud med BAUTA

å

Campingvognsforsikringen
 dækker hele vejen rundt



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!



UDDANNELSE I KOGNITIV MILJØTERAPI
- Kognitive metoder i hverdagen for socialrådgivere og andet tværfagligt personale – Efterår - vinter 2009

CEKTOS - Center for Kognitiv Terapi & Supervision har over 30 års erfaring med kognitiv terapi. Vha. Kognitive metoder arbejdes der aktivt, struk-

enkelte hjem.

-
terne med udgangspunkt i den kognitive model og de bagvedliggende psykologiske teorier og metoder.

Formål:
-

rapeutisk grundlag.
-

peutiske teori, metoder og teknikker i deres daglige arbejde.

Program:
1. modul: 17.-18- sept.- En kognitiv model for miljøterapi

Mindfulness i kognitiv terapi 

Der udleveres ved afslutning et deltagerbevis. Deltagere, der ønsker det, 
har mulighed for efterfølgende at aflægge en prøve, der dokumenterer 
viden og færdigheder på området.

Omfang: 36 timers undervisning fordelt på 6 kursusdage a 6 timer. 24 
timers supervision fordelt på 8 møder a 3 timer i månederne oktober til 

Undervisere og supervisorer: Psykologerne Pia Callesen og Len-
nart Holm m.f. fra CEKTOS.

Praktiske oplysninger:
Pris: kr. 12.000,- der dækker undervisning, supervision, materialer og 
fortæring.
Sted: Kursusdagene foregår på Cektos, Gl. Kongevej 178,1. 1850 

Supervisionsgrupperne foregår i Næstved eller København under hensyn 
til deltagerne.
Tilmeldingfrist den 15. august.  

Læs mere på www.cektos.dk

VIDEREUDDANNELSE I KOGNITIV MILJØTERAPI
- KMT II for socialrådgivere og andet tværfagligt personale – 2010

Videreuddannelsen i kognitiv miljøterapi sætter fokus på hvordan de kognitive metoder implementeres i praksis samt fordybelse i de enkelte meto-

Program:
1. modul: 4-5 februar 2010 - Opfølgning siden sidst. Hvordan har det 
været at implementere kognitiv miljøterapi i hverdagen? 

Kognitiv miljøterapi ved depression

-
træning og implementering 

Omfang: 36 timers undervisning fordelt på 6 kursusdage a 6 timer. 24 
timers supervision fordelt på 8 møder a 3 timer.

Undervisere og supervisorer: bla. Pia Callesen og Lennart Holm samt 
andre psykologer fra CEKTOS.

Praktiske oplysninger:

Videregående KMT uddannelse kr. 14.000,- der dækker undervisning, 
supervision, materialer og fortæring. Kursusdagene foregår på CEKTOS, 

Læs mere på www.cektos.dk



Jura på deltid

Med uddannelsen jura på deltid opnår du et grund-

læggende kendskab til juridiske metoder og centrale

dele af retssystemet.

Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse

i jura, men foregår på deltid og varer derfor fem år.

Der undervises hovedsageligt lørdage, så du kan følge

uddannelsen, selvom du er i job.

Du tilegner dig en selvstændig erhvervskompetence og

kvalificerer dig til at søge ind på kandidatuddannelsen

i jura.

Søg nu eller senest onsdag den 1. juli.

Uddannelsen starter lørdag den 5. september.

Kontakt Studiesekretariatet for Jura på

tlf. 65 50 30 72, e-mail juradeltid@sam.sdu.dk eller klik

ind på www.sdu.dk/juradeltid

Hvordan u
Dato:

Dato:

Dato:

Dato: Tir

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



... og udvikling er nøgleordene når vi skal finde en ny kollega til Rødovre Jobcenter - vi søger en
socialrådgiver eller socialformidler til Sygedagpengegruppen

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.

engagement
Rødovre Jobcenter søger en ny engageret og dynamisk sagsbehand-
ler til at arbejde med sygemeldte borgere.

Godt arbejdsmiljø og engagerede kolleger
I Rødovre Jobcenter lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø med
fokus på medarbejdernes trivsel, mulighed for indflydelse og kom-
petenceudvikling. Det giver højt til loftet i mere end én forstand
med en ledelsesstil, der er demokratisk, uhøjtidelig og åben. Du
får en interessant arbejdsdag i et jobcenter med overblik over de
administrative rutiner og stor gennemsigtighed i arbejdsgangene,
med udfordringer tæt på borgerne, og opgaver der bliver løst med
en høj grad af selvstændighed.

Udadvendt og med fokus på udvikling 
Rødovre Jobcenter er et jobcenter, hvor mange nye metoder og
tilgange prøves af og vi vil stadigvæk udvikle, forbedre og nytænke
vores indsats. Vi søger derfor en medarbejder, der har energien og
lysten til at skabe noget nyt.

Vi ser gerne, at du har en baggrund som socialformidler eller social-
rådgiver. Alternativ baggrund er også relevant, såfremt du har doku-

menteret erfaring med kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet.

Rødovre Kommune har fokus på trivsel og den gode og sunde ar-
bejdsplads, hvilket betyder, at der er kaffe, te og frisk frugt dagligt,
ligesom vi har fri adgang til svømmebad og motionscenter samt
fysioterapi, og mulighed for billig massage.

Mere information
Du kan finde mere information om kommunen og forholdene for
de ansatte på www.rk.dk. Du kan også kontakte teamleder Anne
Oldenborg Steffensen på telefon 36 37 70 32 eller Annette Iversen
på 36 37 70 35.

Ansøgningsfrist: 9. juli 2009. Send ansøgningen til: Rødovre Kom-
mune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller via e-mail til rk@
rk.dk. Mærk ansøgningen: ‘Personaleafdelingen 09.01903’. Vi for-
venter at afholde samtaler onsdag den 15. juli 2009.





Tre gode kollegaer har valgt at søge nye
udfordringer og vi har derfor 3 ledige
stillinger.

Familierådgivningen er med over 40 medar-
bejdere den største afdeling i Børne- og
Ungerådgivningen, der rummer 240 medar-
bejde fordelt på Familierådgivningen, PPR,
Sundhedstjenesten og en række decentrale
tilbud og institutioner.

Familierådgivningen er opdelt i 6 grupper: tre
distriktsgrupper (Nord, Midt og Syd), en

-
rådgivning og en administrationsgruppe.

Vi søger en ny kollega snarest muligt til
distriktsgruppe syd og pr. 1/8-2009 to nye
kollegaer til henholdsvis distriktsgruppe syd
og midt, hvor målgruppen er danske og
integrerede familier.

Vores arbejdsområde er socialrådgivning,
hovedsageligt i forhold til servicelovens
kapitel 9 og 11. Det vil sige undersøgelses-
og udredningsarbejde, rådgivning og vejled-
ning, samt iværksættelse af hjælpeforanstalt-
ninger i forhold til børn og familier med behov
for særlig støtte, herunder bevilling af
økonomiske ydelser.

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

Af udviklingsopgaver er vi p.t. i gang med
implementering af familierådslagning og pr.
1. august 2009 skal vi åbne en anonym
familierådgivning.

Byrådet i Køge Kommune ønsker, at værdi-
erne respekt, nærhed, rummelighed og effekt
skal udgøre fundamentet for indsatsen over

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

Løn- og ansættelsesforhold
Vi ved, at sagsbehandlerarbejdet er krævende
og tilbyder derfor grundlønstrin 37 for nyud-
dannede samt forhandling i forhold til dine

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, kan du
kontakte socialrådgiver Pernille Månsson
telefon 56 67 23 73, teamleder Tine Marker
på telefon 56 67 23 97 eller teamleder Kirsten
R. Rasmussen på telefon 56 67 64 43.

Ansøgningsfrist
er fredag den 10. juli kl. 12.00.

Mærk din ansøgning ”Opslag Familieråd-
givningen” og send den til

Køge Kommune
Familierådgivningen

Torvet 1
4600 Køge

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

Køge Kommune ønsker at fremme ligestil-
lingen mellem mænd og kvinder uanset
etnisk baggrund.

www.koege.dk

Sagsbehandler til familierådgivningen



Mød os på nettet: www.jobcenter.hvidovre.dk

Brænder du for beskæfti-
gelsesindsatsen?

Og vil du være med til at prøve nye veje i indsatsen for sygemeldte?

Så har vi jobbet til dig.

Til vores velfungerende, effektive og frugtbare sygedagpengeafdeling søges

1 fast medarbejder samt 1 barselsvikar med tiltrædelse snarest.

I Jobcenter Hvidovres sygedagpengeafdeling afprøver vi nye veje i indsatsen for de

sygemeldte borgere. Vi søger en medarbejder til vores ”psyk-team”. Her vare-

tages opfølgningsindsatsen for borgere der er sygemeldt på grund af stress,

depression, angst og andre psykiske lidelser. Vi har gennem projektarbejde

erfaret, at det giver god mening at levere en specialiseret indsats overfor denne

målgruppe. Der er tale om et nyetableret team, og du vil derfor have stor mulig-

hed for indflydelse på hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Du skal være

interesseret i at arbejde med målgruppen, og dygtiggøre dig løbende, f.eks. i

forhold til ny viden om behandling, aktiviteter m.v. for netop denne målgruppe.

Desuden søger vi en medarbejder til team 1. Her varetages opfølgningsindsat-

sen for hele målgruppen af sygedagpengemodtagere. Du skal være indstillet på

løbende dialog om opfølgningsmetoder, fokus i opfølgningen og læring m.v.

Vi søger kollegaer der er:

følger med jobbet

anerkendende kultur

som kan holde et højt fagligt niveau i indsatsen

kompetenceudvikling.

I Jobcenter Hvidovre lægger vi vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor der er fokus

på medarbejdernes trivsel, mulighed for indflydelse, kompetenceudvikling og

dialogbaseret samarbejdsform. Hverdagen er præget af en uformel omgangs-

tone og en høj grad af engagement for arbejdet. Der er massageordning,

med mere.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med

forhandling efter principperne om Ny Løn.

 torsdag d. 9. juli kl. 12.00.

mail til arbejdsmarked@hvidovre.dk.

Har vi fanget din interesse og ønsker du yderligere informationer,

så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Nicolaj L.





Familierådgivere til Familieafsnittet

ALBERTSLUND er god plads til børnene, kultur i alle afskygninger og en tårnhøj miljøprofil.

Familieafsnittets Børne- og Ungegruppe
søger 3 familierådgivere, 2 barselsvikariater
til børnegruppen og en fast stilling til unge-
gruppen. Barselvikariaterne starter begge
den 1. august 2009, og den ene er på 12
mdr., og den anden frem til 31. januar 2010.

Alle 3 stillinger er på 37 timer om ugen og
arbejdsområdet for børnegruppen er fami-
lier med børn under 15 år, og for ungegrup-
pen familier med unge over 15 år. Fælles
for de to grupper er at der arbejdes ud fra
Servicelovens kap. 11.

Familieafsnittet er en integreret del af
Børne- og familieafdelingen, som består af
sundhedsplejen, Familiehuset, støttepæda-
gogkorpset og PPR.

Arbejdsopgaverne

serviceloven.

Personprofil
Vi forventer, at du

formidler eller anden relevant baggrund.

arbejde tværfagligt.

tioner.

afsnittet.

Vi tilbyder

Løn og ansættelsesforhold

Det er en del af ansættelsespolitikken i

kønsfordeling og etnisk ligestilling.

Yderligere oplysninger
Fås ved at kontakte socialfaglig konsulent

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest

-
ventes i uge 31.

Ansøgningen skal sendes til:

Albertslund Kommune
Familieafsnittet
Rådhuset



Se hele annoncen på www.kalundborg.dk



Socialrådgiver/-formidler

ALBERTSLUND er god plads til børnene, kultur i alle afskygninger og en tårnhøj miljøprofil.

Socialrådgiver/formidler til barsels-
vikariat i team sygedagpenge i Jobcenter
Albertslund.

Du indgår i et team med ni rådgivere,
der beskæftiger sig med sygedagpenge-
opfølgning og afklaring, tre jobkonsulen-
ter og en administrativ medarbejder, der
beskæftiger sig med fleksjobområdet og
arbejdsfastholdelse, samt en teamleder.

Vi arbejder i forhold til sygemeldte borgere.
Værktøjerne er arbejdsmarkeds- og syge-
dagpengelovgivningen, herunder afklaring
af mulighederne for revalide ring, fleksjob
eller førtidspension, eventuelt i samarbejde
med eksterne aktører.

Vi tilbyder
-

kun 3 minutters gang fra S-tog. Vi er pt. i
alt 65 ansatte.

i et udviklings- og læringsorienteret miljø

og møde med lægekonsulenten.

Vi forventer, at du

-
ninger og føre dem ud i livet.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn, hvor der kan forhandles med udgangs-

Det er en del af vores ansættelsespolitik,
at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk
ligestilling.

Yderligere oplysninger

4368 7405.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen
vedlagt relevante bilag sendes til:

eller e-mail:
anne-lise.larsen@albertslund.dk



Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler, og har lyst til at prøve kræfter med 
familieområdet eller med børnehandicapområdet, så er muligheden der fra 1. juli eller 
1. august, hvis det passer dig bedre.

Stillingen på familieområdet er foreløbig 1 år frem i 32 timer om ugen og stillingen på 
børnehandicapområdet er en fast stilling på 37 timer om ugen.

Vi har fundet ud af, at alting går meget nemmere når man har nogen at dele med. 
Derfor lægger vi stor vægt på tværfagligt samarbejde, og du vil komme til at arbejde 
tæt sammen med såvel sundhedsplejersker som psykologer, vores ungecenter, 
familiecenter samt familieskole. Desuden er der et tæt samarbejde med skoler og 
daginstitutioner.

Rådgivergruppen, som du bliver en del af, er et ungt og dynamisk team, som sætter 
stor pris på, at det er sjovt at gå på arbejde samtidig med, at der er et højt fagligt niveau. 
Du vil primært komme til, at arbejde med rådgivning, undersøgelser og forebyggende 
foranstaltninger, og vi arbejder målrettet på at holde familierne samlet.

I Specialrådgivningen/børnehandicapområdet vil du ud over ovenstående, primært 
komme til at arbejde med råd og vejledning til familier med børn og unge med vidt- 
gående funktionsnedsættelse, sagsbehandling og opfølgning på sager vedrørende 
børn og unge med nedsat funktionsevne.

 området

socialrådgiver Tine Vesterby Sørensen på telefon 39 57 56 48 eller leder af specialråd-

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne om Ny Løn.

Send din ansøgning med CV og kopi af relevante uddannelsesbeviser til  

specialrådgivningen”.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 29 til stillingen på 

familieområdet.



Du styrker vores
døgnplejeindsats lokalt.

GØR
EN FORSKEL

søges til
Familieafdelingen

FAMIL IEPLEJEKONSULENT/SPEC IALKONSULENT

Børne- og Ungerådgivningscentret styrker
indsatsen i døgnplejen. Specielt på området for
handicappede børn og unge.

Vi søger derfor en familieplejekonsulent/
specialkonsulent 37 timer om ugen til vores
døgnplejeformidling pr. 1. september.

Arbejdet er organiseret i Børne- og Unge-
rådgivningscentret, hvor du sammen med
de tre øvrige familieplejekonsulenter vil
udgøre vores døgnplejeformidling.

SOM SPECIALKONSULENT SKAL DU
VARETAGE OPGAVERNE MED BØRN,
HVIS TYPISKE DIAGNOSER ER:

Endelig vil der være udviklingshæmmede

DINE ARBEJDSOPGAVER VIL PRIMÆRT
VÆRE:

 ast-
nings- og plejefamilier

 astnings- og plejefamilier
 astnings- og

plejefamilier

familien, barnet og de biologiske
forældre

behandlerne i anbringelsessager.

VI TILBYDER:

med krav til din faglighed

partnere

kaffeordning.

VI FORVENTER, AT DU HAR:

uddannelse

at kunne give råd og vejledning med en
anerkendende tilgang

stændigt job

rummelig og rolig af væsen.

at du har kørekort.

det klart en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst. A  ønning vil ske

fastsættes på baggrund af kvali  kationer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

stillingen, er du velkommen til at kontakte

Jensen på tlf. 32 23 56 59 eller Rita

ANSØGNINGSFRIST:
Vi skal have ansøgningen senest den 6. juli

telsessamtalerne  nder sted d. 28.-29. juli.

SEND DIN ANSØGNING SAMMEN MED
RELEVANT DOKUMENTATION FOR UD-
DANNELSE OG ERFARING TIL:

Børne- og Ungerådgivningscentret

eller til BoerneUngeRaadgivning@htk.dk

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



Socialrådgiver/
socialformidler
Børne- og Familierådgivningen søger barselsvikar for 
sagsbehandler snarest mulig. Hvis du lægger vægt på 
høj faglighed, tværfaglig indsats, herunder tæt sam-
arbejde med en folkeskole, løsninger i lokalmiljøet, 
fokus på barnet samt forældreinddragelse, så søg senest 
den 10. juli med morgenposten. 
Se stillingsopslaget på herlev.dk – eller ring på 
tlf. 4452 5516.

PsykiatriFondens Erhvervs-
psykiatriske Center, der blev 
etableret i 2006, er i en rivende 
udvikling. Centrets formål er at 
samle og synliggøre viden og 
erfaringer om fastholdelse og 
integration af psykisk syge og 
sårbare på arbejdsmarkedet. 

Organisation 
Erhvervspsykiatrisk Center be-
står af i alt ti medarbejdere - en 
afdelingsleder, fire socialrådgi-
vere, fire psykologer og en kom-
munikationsmedarbejder - der 
arbejder tæt sammen. 

Arbejdsopgaver
Din primære arbejdsopgave 
bliver at varetage afklarings-
forløb for mennesker, som er 
sygemeldt med stress og/eller 
depression, og støtte dem i at 
vende tilbage til arbejdsmarke-
det med en øget bevidsthed om 
egne ressourcer og eventuelle 
begrænsninger. Afklaringen sker 
gennem et undervisningsforløb, 
et samtaleforløb og etablering 
af praktik på offentlige og 
private virksomheder. Opgaven 
varetages i et fagligt inspire-
rende og tæt samarbejde med 
erhvervspsykologerne i centret. 

Baggrund og kvalifikationer
Du er uddannet socialrådgiver 
med interesse for og erfaring 
inden for beskæftigelsesområ-
det. Du er fagligt velfunderet og 
har gode kommunikative evner 
skriftligt såvel som mundtligt. 
Du trives med en meget alsidig 
arbejdsdag og har lyst til et 
meningsfuldt arbejde i en privat 
humanitær organisation, hvor 

respekt, anstændighed og 
troværdighed udgør grundvær-
dierne.  

Løn og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder en tidsbegrænset 
fuldtidsstilling i et uformelt 
og udfordrende miljø med en 
særdeles engageret personale-
gruppe (46 fuldtidsansatte og 
70 frivillige), der alle arbejder 
målrettet og professionelt. Du 
bliver en del af en visionær 
arbejdsplads, hvor meget tid og 
energi investeres i at udbrede 
fondens budskab. Løn efter 
kvalifikationer. Adgang til bil er 
påkrævet. For stillingen gælder 
det, at der er mulighed for 
fastansættelse.

Yderligere information
Kontakt afdelingsleder Marianne 
Lund på tlf. 3925 2517. 

Ansøgning
Ansøgning (med kopi af 
eksamensbevis og CV) stiles til 
afdelingsleder Marianne Lund 
på e-mail: 
malu@psykiatrifonden.dk eller 
til PsykiatriFonden, Hejrevej 43, 
2400 København NV. Alle hen-
vendelser behandles fortroligt. 
Stillingen ønskes besat hurtigst 
muligt. 

Om PsykiatriFonden
PsykiatriFonden er en privat 
humanitær organisation, hvis 
primære formål er at oplyse den 
danske befolkning om psykiske 
sygdomme, at støtte forskning 
og at bedre vilkårene for men-
nesker med psykiske sygdomme 
og problemer.

søger en socialrådgiver 
(tidsbegrænset stilling af et års varighed)

www.psykiatrifonden.dk 
www.erhvervspsykiatriskcenter.dk

PsykiatriFonden
Erhvervspsykiatrisk Center

PsykiatriFondens
Erhvervspsykiatriske

Center

Vi søger en socialrådgiver (37 t.), der har lyst til at gøre 
en forskel og være med til at skabe muligheder for kvin-
der og børn, der er på vej mod en tilværelse uden vold
Dine primære opgaver:

Er du vores nye kollega, skal du kunne nikke genkendende til 
følgende udsagn:



Psykiatrikoordinator
Vores psykiatrikoordinator har valgt nye udfordringer. Vi
søger derfor en ny kollega, som har særlig interesse for,
og som kan arbejde både overordnet og konkret i forhold til
voksne personer med psykiatriske lidelser.
Stillingen er placeret i voksenområdet, Sociale opgaver,
som blandt andet dækker specialrådgivning og sagsbe-
handling af voksne, herunder myndighedsfunktionen i hen-
hold til Lov om social service.
Udover myndighedsfunktion og konkret sagsbehandling
indeholder stillingen udviklings- og koordinerende opgaver i
forhold til både interne og eksterne samarbejdspartnere.
Er du sagsbehandler med erfaring, har særlig interesse og
indsigt i psykiatri, og kan du arbejde med specialrådgivning
for voksne i henhold til Lov om social service, er du måske
vores nye kollega.

Vi tilbyder:
en travl og resultatorienteret arbejdsplads, hvor du er med
til at præge udviklingen
selvstændigt arbejde med faglige udfordringer og mulig-
hed for udvikling af nye metoder
udstrakt kompetence
engagerede og hjælpsomme kolleger med faglig solidaritet

Vi forventer at du:
er uddannet socialrådgiver/ socialformidler eller har en
tilsvarende uddannelse
har faglig viden og erfaring med psykiatri og kan arbejde
med specialrådgivning for voksne i henhold til Lov om so-
cial service og med særlig fokus på psykiatri
har evnen til at indgå i et team
er god til at skabe kontakt til såvel borgere som kolleger
og samarbejdspartnere

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du vel-
kommen til at kontakte

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overens-
komst og aftale om Ny løn.
Send din ansøgning – gerne på mail – til adressen neden-
for. Send den sammen med kopi af anbefalinger og doku-
mentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Ansøgningsfrist:
Ansættelsesdato: Snarest muligt
Ansættelsessamtaler:
Arbejdsgiver: Ringsted Kommune, Social- og Sundhed
Adresse:
Mærk ansøgning:
Email: su@ringsted.dk

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

GENOPSLAG

Barselsvikar – sagsbehandler 
 – til Voksenafdelingen

Hurtigst muligt søger vi en barselsvikar til den sociale 

indsats for voksne. Forventet varighed ca. 1 år.

Du skal være uddannet socialrådgiver/socialformidler 

eller have en anden relevant faglig baggrund.  

Stillingen er på 37 timer ugl.

Du skal rådgive og vejlede om sociale forhold, samt 

lave indstillinger til misbrugsbehandling, socialpæda-

gogisk støtte, aktivitets- og samværstilbud samt bo- og 

behandlingstilbud. Herudover skal du færdigbehandle 

sager om førtidspension efter endt afklaring i Jobcentret.

Vi kan tilbyde dig et godt arbejdsmiljø og kvalificeret 

faglig sparring. Du får eget kontor og mulighed for hjem-

mearbejdsdage.

Hvis du ønsker yderligere information kan du ringe til 

socialrådgiver Ingibjørg Ingvarsson på telefon 

4735 1000 lokal 1436 eller socialrådgiver Per Jakobsen på 

lokal 1435.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskom-

ster efter principperne om Ny Løn.

Socialrådgivere/socialformidlere er ved ansættelsen 

garanteret en grundlønsindplacering på grundløn 35. Ved 

minimum 10 års erfaring inden for faget, er du garanteret 

løntrin 40.

Send din ansøgning med bilag til 

socialservice@frederikssund.dk senest den 2.7.2009.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 28.



Jobcenter Frederikssund søger en 

Socialrådgiver/formidler

Brænder du for at arbejde med match 4-5, så har vi job-
bet til dig.

Du skal indgå i et team med 8 erfarne kollegaer.

Vi har brug for en medarbejder der 

ledige som målet
-

rådet

Vi tilbyder

Interesseret? 
-

telefon 4735 1500.

Løn og ansættelsesforhold

-
-

Ansøgningsfrist:

Ansøgning stiles til: 

Eller email: job@jobcenter.frederikssund.dk



HjerneSagen søger socialrådgiver

Misbrugsbehandler
Socialrådgiver/socialpædagog/sygeplejerske
Center for Misbrug og Forsorg søger en behandler på stof-
misbrugsområdet til Rådgivningscentret i Holbæk.
Stillingen er et vikariat på et år, men der er mulighed for
forlængelse. Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt, og
tiltrædelse er snarest muligt.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende over-
enskomst, Ny Løn.

www.job.holbaek.dk eller ved henvendelse til afdelingsle-
der Morten Pedersen på tlf.: 72 36 39 81.
Ansøgningsfrist er onsdag den 15. juli.
Ansøgningen sendes til :
Rådgivningscentret i Holbæk
Birkevænget 4
4300  Holbæk
Mrk.: Stilling som stofmisbrugsbehandler

Se det fulde stillingsopslag på www.job.holbaek.dk

Er du vores nye kollega?
Socialkonsulent søges til privat smerteklinik:

Vi forventer, at du har en særlig viden om:

Vi forventer et kendskab til:

Dine opgaver vil bestå af:

Læs hele annoncen og søg jobbet på:
http://hedensted.job-support.dk

JobID 103408

Vi søger en dygtig og erfaren kollega til en fast stilling

som Socialrådgiver. Stillingen er på 37 timer ugentligt og

den fysiske placering vil være i områdehuset i Juels-

minde

Derudover søges 2 barselsvikarer på 37 timer ugentligt:

En til område Hedensted snarest muligt

og angiveligt i 1½ år

En til område Juelsminde fra den 4. september 2009

og angiveligt i 1 år

Vi er en Familieafdeling, der består af 17 engagerede

socialrådgivere, én børnesagkyndig konsulent, to so-

cialfaglige ledere, som har en primær funktion i at være

sparringspartner for socialrådgiverne samt et Familie-

center med 21 medarbejdere.

Fast stillling som
Socialrådgiver

samt 2 barselsvikarer til Familieafdelingen



Socialrådgiver til handicapområdet
på børn og unge-området

Syddjurs Kommune har ca. 41.000 indbyggere, og organisationen har i alt
ca. 3.200 fastansatte medarbejdere. Kommunen ligger i et område med en
unik natur og kulturarv. Gennem dialog med virksomheder, brugere og bor-
gere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Værdierne åbenhed,
udvikling, respekt og kvalitet skal præge hverdagen internt og i mødet med
borgere og samarbejdspartnere.

Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

Barselsvikariat



Vikariat på
familieplejeområdet
i Odder Kommune

Odder Kommune

BOSTEDET ELLENGÅRDEN

STEDFORTRÆDER

En fuldtidsstilling som stedfortræder er ledig pr. 1/9 eller snarest muligt.

Ellengården er en boform under § 110 i serviceloven.

Vi tilbyder midlertidig ophold til 21 familier og 3 enlige kvinder med sær-
lige sociale vanskeligheder. Vi har i gennemsnit 35 beboere heraf halv-
delen med anden etnisk baggrund end dansk. Ellengården er midt i en
udvidelse og omstrukturering, hvor vi tilbyder ophold til familier i eks-
terne boliger.

Stillingen som stedfortræder er opdelt i to funktioner:
At indgå i et ledelsesteam med forstanderen og være leder i dennes1.
længerevarende fravær
Døgnmedarbejder, hvor man indgår i skiftende vagter på hverdage og i2.
weekender. Er kontaktperson for familier og deltager i det pædagogiske
arbejde i personalegruppen.

Bostedet Ellengården er en selvejende institution under den folkelige dia-
konale forening Jysk Børneforsorg/Fredehjem og har driftoverenskomst
med Århus Kommune. Der forventes en positiv holdning til institutio-
nens grundholdning.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til forstander Saeedeh Bork på tlf. 8940 1046 mellem kl. 9
og 12 på hverdage, Helen Hjorth eller Simon Pedersen på tlf. 8940 1050.
Du kan læse om bostedet Ellengården på Århus kommunes hjemmeside
www.aarhuskommune.dk/ellengaarden
Hele stillingsopslaget kan ses på www.aarhuskommune.dk.job.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 13/7. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune



NORDDJURS KOMMUNE: 89 59 10 00
HJEMMESIDE: www.norddjurs.dk

2 Familierådgivere søges
til Norddjurs Kommune

Den ene stilling er et fuldtids vikariat for et år.
Den anden er en fast stilling ligeledes på 37 timer.

Vi er interesseret i din ansøgning uanset om du har lang 
erfaring eller er nyuddannet.
Det er vigtigt for os, at du er optaget af, hvordan du giver 
den bedste borgerbetjening indenfor de rammer som lovgiv-
ningen og øvrige bestemmelser sætter.

Vi har indrettet os sådan, at du har stor selvstændig kom-
petence, hvis du er klar til det – ellers sørger vi for den 
nødvendige oplæring. Vi arbejder med værdibaseret ledelse 
og har stærkt fokus på udviklingen af den enkeltes faglige 
og personlige kompetencer. Det betyder blandt andet, at vi 
tilbyder en systemisk efteruddannelse til alle, der arbejder i 
Familierådgivningen.

Vi ved, at transporttiden til og fra arbejde kan være af 
afgørende betydning, når man beslutter sig for at søge et 
job. Derfor har vi valgt at skabe de bedst tænkelige mulig-
heder for, at du kan arbejde ”på distancen” og bruge mindre 
tid på transport. Det vil sige, at vi tilbyder dig muligheden 
for, at en del af arbejdet kan foregå hjemmefra eller fra det 
distrikt, du arbejder i. Vi stiller bærbar pc og mobiltelefon til 
rådighed.

Vi tilbyder dig derudover

handlemuligheder

Vi forventer, at du

 socialformidler

Yderligere oplysninger om stillingerne gives gerne ved 
henvendelse til leder af Familierådgivningen
Susanne Rasmussen, tlf. 8959 3130 eller
Børne- og Familiechef Leo Pedersen, tlf. 8959 3050.

Ansøgningsfrist:
Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og eventuelle
udtalelser sendes inden d. 9. juli 2009 til

Norddjurs Kommune
Børn og Unge
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg.

Alkoholbehandler
Nørbygård, Hanstholm

Vi ønsker en ny alkoholbehandler med følgende faglige 
og personlige kompetencer:



DS:Kontakt



Afbureaukratisering på vej?


