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Flere anbragte 
børn skal i familiepleje



Børn anbragt
i slægten trives bedre



ARBE JDSL IV

Af Birgitte Rørdammit NYE job

> FRA: Beskæftigelsescenter Marselisborg

> TIL: Partner i Fredberg & Lauritsen a/s

MORTEN SKYTTE,
34 ÅR

Dit NYE job
Har du skiftet arbejde for nylig, og har du noget,

du gerne vil fortælle i den anledning – måske

bare fordi du er glad for det, så send en mail til:

redaktionen@socialrdg.dk



ARBE JDSL IV

SL IPSEDRENGENE ST YRER

JOBS  V IA  NETTET  OG FAGBLADET

FR A OPTÆLL INGEN

MÅL TRIVSLEN!

ST IK D IN S IDE MAND



Reformerne
            der blev væk





Rubrik



 I MÅL
 – SÅDAN DA…





Klik dig til et gratis weekendophold



Et prik til egen praksis







IKKE ALT KAN SKRIVES MED KORSSTING
- men en samtale om sygefravær kan få dig tilbage

Det er det dejligt at få hilsner, når du bliver syg. Men hvad gør
du, når puden har fået sin faste plads i sofaen, 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 fleste
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 film 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 sendt en broderet pude en dag.

RaskSnak.dk
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige arbejdsmarked

w
w

w
.TabulaRasa.biz



Efterløn på deltid



Mere tid til familie og venner



Når barndommen 
går i baglås





Tværfaglige koordinatorer binder sammen 

Samarbejdet om 
udsatte børn halter



Med en Studieforsikring i BAUTA er du sikret til lav pris
Studieforsikringen omfatter

Indboforsikring
Rejseforsikring Verden
inkl. afbestillingsforsikring
Ulykkesforsikring

Prisen for Studieforsikringen er 328-424 kr. pr. kvartal
(indeks 2009) alt efter, hvor du bor.
Spar 8 % ved at betale én gang om året.

>Har du en Studieforsikring i BAUTA, kan du få 25 % studierabat på Bil-, Motorcykel- og Knallertforsikring<

www.lb.dk  -  Tlf.: 3315 1545

Tegner du enStudieforsikring,
donerer BAUTA 100 kr.*

til ICN projekterne.Anbefalet afSygeplejestuderendesLandssammen-slutning

Få bedre råd

* BAUTA donerer i perioden 1. august 2009 til og med 31. december 2009,
100 kr. for hver Studieforsikring, der bliver tegnet i BAUTA

BAUTA FORSIKRING A/S



DS:NU

!REGION SYD

Debat med

Preben Brandt

Indkaldelse til stiftende

generalforsamling for

SDS’ VennerTEMADAGE FOR
DS’ SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER

Psykisk APV og

trivselsmålinger



DS:NU

Super :)

SOCIALRÅDGIVERDAGE 2009

Få en personlig

coaching

SENIORER REGION NORD

Arkitektur og kunst

i Aalborg

DS-Kalender

MINDEORD



REGION

F INANSLOV OG BUDGETTER MANGLER V IS IONER
REGION SYD

Vi vil ændre Forældreansvarsloven

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:



ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere



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

Tegn en profil af
DIN VIKAR
– så finder vi vikaren,
der matcher

Tegn en profil af dig
SOM VIKAR
– så finder vi vikariatet,
der matcher

Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening

Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, Socialrådgivere og Socialpædagoger

Socialrådgivere



CAFA
-  Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn,  

unge og familier

-  Supervison, konsultation, coaching og undervisning  
til fagfolk.

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

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

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.



Gildmarhus

Socialpædagogisk opholdssted - med intern skole

Formål

Målgruppe

Der indskrives ikke piger med :

Personale

Indhold

Intern skole

Lovgrundlag

Aftaler om besøg

ConCura
center for omsorg - udvikling - læring

ConCura Socialkonsulenter



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 person-
lig personalekonsulent tilknyttet. Vi
afholder netværks-caféer og kurser for
nyuddannede.

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!

 BEDRE FOR BORGERNE
Borgere, der er visiteret til hjælp efter § 95 og 96, har nu mulighed for at overdrage deres arbejdsgiver ansvar.
Det giver ikke bare nye muligheder for borgerne – det giver også fordele for kommunen.

Med BPAssistent planlægger borgeren selv hverdagen, men slipper for at holde styr på løn, forsikring og arbejds-
giverregler – alt det tager vi os af. Din kommune får bedre overblik over udgifterne og skal bruge mindre tid på
 administration og kontrol – og heller ikke bekymre sig om hverken rekruttering, vagter eller vikardækning. Med
 andre ord er  BPAssistent nemmere og billigere for kommunen og bedre for borgerne.

 Se fordelene med BPAssistent på www.formidlingen.dk – eller ring for generel og uforpligtende
 drøftelse af din kommunes muligheder og udfordringer med BPA



Børn & Familier, Københavns Kommune og Servicestyrelsen
afholder konference 26. januar 2010 på Nyborg Strand.

Konferencen formidler ny viden inden for anbringelsesområdet.

Program

Antropolog Mette Larsen fra Københavns Kommunes Videns-
center for Familiepleje:
Oplæg om ny rapport:” Børn med etnisk minoritetsbaggrund
i familiepleje.”

Senior Lecturer and Director of Hadley Centre for Adoption
and Foster Care Studies, Julie Selwyn: The Placement of looked
after minority ethnic children.

Ph.d., lektor Marianne Skytte:
Hvordan sikres ligebehandling af børn med etnisk minoritets-
baggrund?

Børn & Familier:
Oplæg om projekt “Rekruttering af plejefamilier med etnisk
minoritetsbaggrund”

Servicestyrelsen:
Erfaringer fra “Projekt Hvervning og støtte til plejefamilier med
børn af anden etnisk baggrund end dansk”.

Konferencen henvender sig til sagsbehandlere, familieplejekonsu-
lenter og (afdelings-)ledere i kommuner og organisationer,
børne- og ungdomskonsulenter, plejefamilier, forskere og
studerende.

Pris: 500 kr.

Se hele programmet på www.servicestyrelsen.dk/wm151346
Tilmelding på www.boernogfamilier.dk



Valg af delegerede til Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger

Grib chancen og meld dig som kandidat – fristen er 12. oktober 2009 kl. 9.00 

Indkaldelse af kandidatforslag
Din pensionskasse i PKA har et veludbygget medlems-
demokrati, der sikrer medlemmerne størst mulig ind-

-

delegeret – det er nok, at du interesserer dig for din 

Som delegeret vil du automatisk blive tilbudt en 
-

og overbygningskurser om pensionsordningerne og 

Stil op inden 12. oktober
Ønsker du at opstille til delegeretvalget, skal du udfyl-
de og indsende en underskrevet anmeldelsesblanket, 

og printe anmeldelsesblanketten til opstilling som de- 
-

du ikke har en kode, opfodrer vi dig til at bestille en 

tilsendt anmeldelsesblanketten, pensionskassens 

Fordeling af delegerede
-

Valgkreds Socialrådgivere Socialpædagoger
Antal delegerede Antal delegerede

samt medlemmer bosat 

Opstillingsbetingelser
Du kan opstille til delegeretvalg, hvis du er medlem af 

-

Som udgangspunkt kan du stille op i den valgkreds, 

 stille som kandidater i den valgkreds, hvor de har  

-
kredse, bestemmer selv i hvilken af valgkredsene de 

For medlemmer, der ikke modtager pensionsindbeta-

-
-



Socialrådgiver/socialformidler
Vi søger socialrådgiver/socialformidler til Familiecentret.

Er du god til kontakt til de unge, en dagligdag med fart på og
mange samarbejdspartnere både internt og eksternt, så glæder
vi os til at modtage din ansøgning.

Du kan læse mere om stillingen på www.job.holbaek.dk

www.holbaek.dk

Vi søger

2 x socialrådgivere

Vil du være konsulent på vores
kontor i Århus eller Lyngby? 

Læs mere på
www.kavaleriet.dk



Projektleder
Projektleder søges til udviklingsprojekter i Social-
afdelingen.

Socialafdelingen skal som ny afdeling bl.a. stå for realise- 
ringen af kommunens hjemløseplan og for et projekt om 
koordinering i sagsbehandlingen for borgere med per-
sonlighedsforstyrrelser. 

Hjemløseplanen er en del af regeringens hjemløsestra-
tegi, og koordineringsprojektet er centralt i forhold til 
den kommunale udfordring om at skabe helhed og 
sammenhæng i et stadig mere specialiseret socialt 
system.

Vi søger en projektleder, der i tæt samarbejde med af-
delingens ledelse, sagsbehandlere og samarbejdspart-
nere kan være med til at sikre et succesfuldt resultat på 
de to fokusområder.

Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 22. september 2009

Ansøgningsfrist

Socialrådgiver
Til ledende stilling, Køge Sygehus

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Sygedagpenge-
medarbejder

En af vores kolleger har fået andet job – derfor har vi en 
ledig stilling til opfølgningsindsatsen på sygedagpenge-
området.

Opgaven består i sygedagpengeopfølgning, efter Lov om 
sygedagpenge – herunder vurdering af og indstilling til 

Pågældende skal arbejde med afklaring og afgive tilbud 
efter ”Lov om aktiv beskæftigelsesindsats” samt arbejde 
med arbejdsfastholdelse. 

Vi forventer, at du

Lov om sygedagpenge

systematisk og selvstændigt 

sags behandling 

og udvise empati 

Vi kan tilbyde

sparring

overenskomst efter reglerne om "Ny Løn". 

Yderligere oplysninger om stillingen, 
kan indhentes hos teamleder Pia Jeppesen Hansen på 

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest tirsdag 

Ansøgningen mailes til: Pia.Jeppesen.Hansen@egekom.dk 
eller med post til:

Jobcenter Egedal
Stenløse Rådhus

att. Pia Jeppesen Hansen 
egedalkommune.dk



Vi er et projektorienteret jobcenter, der hele tiden udfordrer og udvik-
ler os selv for at opnå de bedste resultater til gavn for borgere, virk-
somheder og medarbejdere. 

Som kursusleder i Jobcenterets aktive tilbud for ledige og syge-
meldte borgere skal du bl.a. arbejde med coaching og empower-
ment. Vi skal give borgerne den viden, muligheder og de værktøjer, 
der gør dem i stand til at handle og vende tilbage til arbejdsmarke-
det ud fra positiv læring.

Interesseret? Så læs mere på www.jobcenter.greve.dk – 
ansøgningsfrist 21/9 2009. 

- Vil du være med? Så bliv kursusleder i Jobcenter 
Greve

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

Vi er stolte af vores indsats og   
resultater

www.hillerod.dk

VIKARER – 37 TIMER
Genopslag: Vi søger to medarbejdere med en mellemlang, 
videregående social- eller sundhedsfaglig uddannelse til 
myndighedsopgaver

I Socialfaglig Enhed tager vi os af indsatsen over for de svageste  
af Hillerød Kommunes borgere – misbrugsbehandling, bostøtte, 
merudgifter som følge af handicap, visitation til botilbud, 
dagtilbud og beskyttet beskæftigelse.

Vi har brug for to vikarer i 37 timer om ugen, foreløbig i en 
periode på 10 måneder.
Vi tilbyder et meningsfyldt, selvstændigt og afvekslende 
job. Stor mulighed for indflydelse og jævnlig supervision. Stor 
kontaktflade med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Du skal have kendskab til området, være faglig og personlig 
stærk og kunne skabe god kontakt til brugerne.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til Ny Løn. 
Kontakt sektionsleder Christina Andersen på tlf. 72 32 33 79 
eller can@hillerod.dk

Ansøgning sendes til: Hillerød Kommune, Voksen og Handi-
cap, att Bente Brandt, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød, 
eller bb@hillerod.dk. Mærke: Vikar - Socialfaglig.  
Frist: Torsdag den 24. september inden kl. 12.00.



Leder
til lokalt misbrugsbehandlingssted

for 13-25-årige med hashmisbrugsproblemer

Brøndby Kommunes lokale behandlingstilbud "Pantheon" til børn og
unge i alderen 13-25 år med misbrug af hash eller feststoffer har
eksisteret et år. Det er normeret med 2 behandlere foruden en dag-
lig leder, der indgår som den tredje behandler i teamet.

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse, drift og økonomi.

Pantheon bygger på erfaringer fra Rusnavigatørernes satellitfunktion
Point-Break i Brøndby Kommune, og i erkendelse af, at det er vigtigt
overfor denne målgruppe at prioritere tilgængelighed og nærhed.
Endvidere skal der arbejdes opsøgende og proaktivt og over en meget
bred samarbejdsflade med børnene/de unge, forældre, lærere,
pædagoger, samt med samarbejdsparterne i forvaltningerne.
En del af projektets arbejde er således defineret som undervisnings-
og oplysningsvirksomhed på skoler og uddannelsessteder mv. om
stoffer og misbrug, foruden at der tilbydes sparring og coaching til
lærere og pædagoger og vejledere.

Behandlingsmodellen er samtalebaseret, anerkendende, løsningsfo-
kuseret og ressourceorienteret, og foregår primært i form af individu-
elle samtaler, men også forældresamtaler og gruppeforløb. Der arbej-
des med alle de problematikker i den unges liv, der vil vise sig at
være relevant.

Der er tilbud om åben anonym rådgivning og om afklarende og vejle-
dende samtaler på anonym basis, men de egentlige samtaleforløb
sker på baggrund af en visitation, fra Social- og Sundhedsforvaltnin-
gen eller fra Børneforvaltningen.
Pantheon er finansieret ud fra en forretningsmodel med et ydelses-
katalog med faste priser på behandlingsforløbene. De leverede ydel-
ser finansierer omkostningerne ved at drive Pantheon.

Vi søger en leder, der …
vil indgå som en ligeværdig part i behandlergruppen,
har såvel pædagogisk som behandlingsmæssig baggrund, og
har solide erfaringer med målgruppen,
har ledelseserfaring og kendskab til den kommunale virkelighed
har gode formuleringsevner, er åben og udadvendt og har gode
samarbejdsevner,
er indstillet på fleksible arbejdstider.
kan sags-supervisere

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos leder Bodil
Jørgensen på tlf. 2421 3787 eller socialpædagogerne Elena
Strehlow på tlf. 2961 5701 og Per van der Loo på tlf. 2135 0292.

Læs mere om Pantheon på kommunens hjemmeside http:
//www.brondby.dk/Hovedmenu/Social/Sundhed/

Misbrug_og_afhaengighed/Stofmisbrug.aspx

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og retningslinjerne for
"Ny løn". Kommunen har en generel politik om, at straffeattest skal
forevises i forbindelse med nyansættelse.

Ansøgning
Din ansøgning "mrk. Pantheon" sammen med CV og kopi af eksa-
mensbeviser sendes til

BRØNDBY KOMMUNE
Social Service og Handicap
Park Alle 160, 2605 Brøndby
- eller med e-mail: mailto: socialserviceh@brondby.dk

Vil du vide mere om Brøndby, er du velkommen til at besøge vores
hjemmeside www.brondby.dk.



Psykiatri og Handicap

Afdelingsleder
GENOPSLAG

Psykiatri og Handicap søger en afdelingsleder til en nyoprettet
afdeling for bevillingsopgaver på voksenområdet.

Afdelingen skal varetage bevillingsopgaverne i voksenhandicap
og socialpsykiatrien.

Afdelingslederen indgår i Psykiatri og Handicaps ledergruppe.

Du får:

”gamle” afdelinger voksenhandicap og socialpsykiatri
-

området og visitation til tilbud
-

gen

udføres på højeste niveau

Du er:

Du har:
-

ende relevant uddannelse

Du kan:

Hvem er vi?
Bevillingsafdelingen er en del af virksomheden Psykiatri og
Handicap og består af ti medarbejdere.

-

Medarbejderne er klar til at bakke dig op.

Afdelingens omdrejningspunkt er myndighedsopgaver målrettet

Løn m.v.
-

komst og aftale om Ny Løn.

Yderligere oplysninger:

ErikPedersen@brk.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Psykiatri og Handi-
-

afdelingen” eller elektronisk til psykiatri@brk.dk. Ansøgningsfrist



GENOPSLAG

Lejre Kommune søger en  
socialrådgiver/socialformidler
til Team Handicap/Team Social Behandling

eller snarest. 

-

Danmarks bedste Familieafdeling
Billund Kommune søger socialrådgiver

-

-

-

-

på aflastnings- og anbringelsesområdet samt en kommunal døgninstitu-

Mellem socialrådgiverne og kollegaerne i foranstaltningerne er der et 

I tilknytning til socialrådgivergruppen har vi både en ekstern socialfaglig 
konsulent og en ekstern psykologisk konsulent med spidskompetencer 

med handicap. 

-
trum. Familiens ressourcer og kompetencer er udgangspunktet for vores 
familiearbejde.

Vi søger en kollega, der

-

Vi tilbyder 
-

erede arbejdsopgaver.

Løn
-

ons-/kvalifikationsløn.

Tiltrædelse

Ansættelse:

Ansøgningsfrist:

-



Spændende lederjob i 
Vejle Kommune   

Ansøgningsfrist: 21. september  
Bliv leder af Vejle Kommunes Børne- og Familiecenter; 
et behandlingssted for børn, unge og familie. Du er fagligt 
kompetent og vil vise vejen frem. Se mere på  
www.vejle.dk/job eller kontakt  leder af Dagbehandlingen, 
psykolog Søren Damm, tlf. 7681 7273  

Aabenraa Krisecenter
søger
socialrådgiver

rådgivning for beboere og ved telefonisk eller personlige henven-
delser. Praktisk støtte og ledsagelse i forbindelse med kontakt til 
andre instanser.  

Vi søger uddannet socialrådgiver:

mange samarbejdspartnere.

oprindelse.

problemstilling.

humør. 

Ansøgningen bedes sendt pr. mail til aabenraakrisecenter@mail.

AFDELINGEN I VESTJYLLAND/
LOKALKONTORET I HERNING

Socialrådgivervikar

der kontakt til samarbejdspartnere i forbindelse med 

psykiatrien m.m.

STATSFÆNGSLET MØGELKÆR
Fast stilling som forsorgsassistent til 

besættelse 1.11.09 eller snarest muligt

nelse.



Voksengruppen i Handicapråd-
givningen søger socialrådgiver/
socialformidler hurtigst muligt

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Målgruppen er voksne med handicap.

Hvis du er interesseret i stillingen, opfordres du til at
kontakte afdelingsleder Jørgen Lanng, tlf. 89 15 12 68,
Birgitte Sander, tlf. 89 15 14 01 eller Birgitte Eriksen, tlf.
89 15 13 88.

Ansøgningen sendes til Randers Kommune, Specialbistand,
Laksetorvet, 8900 Randers senest den 21. september
2009.

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

Randers Kommune

AFDELINGEN I VESTJYLLAND/
LOKALKONTORET I HERNING

GENOPSLAG

Forsorgsfuldmægtig

Herning. Ansøgere med socialrådgiveruddannelse og en

gens lederteam og har herudover sagsarbejde.

kr. mdl.

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

www.as3employment.dk

Vil du være en del af en
organisation med fokus på
faglighed?
Engagerede socialrådgivere søges til AS3 Employment

Vi søger jobrådgivere til Nordjylland.

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

Vi tilbyder dig!
Vi giver dig en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver via certificering i
AS3 Academy. Du tilbydes vores interne Transition Coach-uddannelse, hvor du på
højt niveau, får mulighed for personlig og faglig udvikling i en professionel og vær-
dibaseret organisation. Du bliver en del af et uformelt og engageret team, der deler
glæder og sorger og sammen skaber et inspirerende arbejdsklima. AS3 Companies
er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed. Alle ansatte i AS3 Employment tilbydes
sundhedsordning.

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

Ansøgningsfristen er d. 15. september 2009. Ved spørgsmål til stillingen kontakt da
rekrutteringskonsulent Lise-Lotte Berg på tlf. 82 10 00 00.

Leder af socialrådgiverområdet
for udsatte børn og unge

vedrørende sårbare børn og unge og deres familier? Er du god til

du lide at optimere de administrative sagsgange og procedurer?

I så fald bliver du som leder garant for høj faglighed og nøgleper-

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.



Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk



DS:Kontakt



Synlighed up front!


