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Nyt forskningsprojekt               
  kortlægger TR-vilkår



Bliver det mon, som du
drømmer om?
Bliver det mon, som du
drømmer om?

VIND en kok, der

kommer hjem til dig

og laver lækker mad

til otte personer!

Vi trækker lod mellem

alle, der bestiller et

tilbud på en

PKA+Pension!

Men det betyder også nedgang i
den fremtidige pension. Hvis hun
altså ikke selv gør noget. Og det

er faktisk ret let.
 Klik ind på pka.dk og læs, hvad

hun gør. Eller ring 39 45 46 00
og bestil et tilbud – lige nu kan

du endda vinde en kok!

Susanne har allerede en god
pensionsordning. Men lige  nu

har hun valgt at prioritere
sit liv anderledes: Der skal

være mere tid til familien og
til de andre interesser, hun

har. Derfor er hun gået ned
i arbejdstid...

...mere pension



KORT  NY T

NYE BØGER

AT
TALE
MED 
BØRN

Metodiske samtaler med børn 
i svære livsituationer

H A N S  R E I T Z E L S  F O R L A G

3. UDGAVE

HALDOR ØVREEIDE

de-
æg-
er-
og 

ma-
se 
n-

ger 
øg-
pe 

no-
p-
ov 
ns-
ng 
pe 
ie-
ie-
ie-
ng 
sk 
le-
n-

us-
til 

um 
id 
er-
it-
ng 
on 
ter 

 STUDIE
HÅND
BOGEN

KLAR,  PAR AT  T IL 
STUDIE START

SKR ANKEPAVER OG 
T IDSRØVERE

AT  TALE  MED BØRN

IKKE  FLERE  H JE MLØSE  S IDEN 2 0 07



KORT  NY T

SPEC IAL-TEAM HJÆLPER GRØNLÆNDERE FORSKEL  PÅ  MADS OG MOHAMMED

LØSLADTE  SKAL 
STØTTE S  UDE 
I  SAMFUNDET  

KOMMUNER HAR TJEK
PÅ T ILSYN



Når mor er gravid 
– og drikker



Rubrik



ARBE JDSL IV

Af Birgitte Rørdam

SOCIALR ÅDGIVER I SUNDHED

mit NYE job

> FRA: Modtagelsen Socialcenter Centrum

> TIL: Statsfængslet Østjylland

HANNE LANGBERG
ANDERSEN, 40 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



Vi glæder os til at 

   KOMME I GANG

S u s a n n e  G r a u b ae k ,  3 3 a r :

M a r i a  K r i s t e n s e n ,  2 6  a r :



D e 6 S t u d e r e n d e

T o k e  V a d s t r u p ,  2 5 a r :

D o r t h e  H e m v a d ,  2 6 a r :



G u l m i n a  S i d r a  J a b e e n  A r i f ,  2 4 a r :

L o u i s e  E n e v o l d s e n ,  2 5 a r :

44 a r :a rr ::



D e 6 S t u d e r e n d e

Engagér dig!



Torsdag  d .  27. 
august  -  1 .skoledag

Fredag  den  2 8 .  august 

Mandag  den  31 .  august

Tirsdag  den  1 .  sep tember

Onsdag  den  2 .  sep tember 

Torsdag  den  3 .  sep tember

Superklog 
–     -  o g  m e d  e t  l i l l e  h a k  i  f o r f ae n g e l i g h e d e n



Privat jobcenter er blevet 
mere effektivt



Får lov at afprøve nye ideer



Rubrik







Hvad er definitionen 
på socialt arbejde?



DEBAT

Læserbreve

NÅR MIDLET  BL IVER  MÅL

ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere



DS:NU

Facebook: Skal du til

Socialrådgiverdage?

Posttraumatisk

stresssyndrom

KKS

Hvad gør regelvælde og

kontrolmani ved os?

Super :)

SOCIALRÅDGIVERDAGE 2009

Få en personlig

coaching



DS:NU

BESKÆFTIGELSE

Sygedagpengereformen

og dens intentioner

SENIORSEKTIONEN

Filmbyen og

Avedøre Stationsby

DS-Kalender

Mindeord



REGION

REGERINGENS P ISK

REGION NORD

Mere respekt i sygedagpengesager

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:



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.

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde
Et døgntilbud til gravide, unge mødre og familier der har så store
sociale, psykiske og/eller misbrugsproblemer, at de har brug for
beskyttede rammer for at sikre barnets trivsel.

Som noget nyt tilbydes behandling af traumatiserede kvinder i en
kvindegruppe.

Læs mere på
www.servicestyrelsen.dk/viso

Konferencen har fokus på den brede vifte af specialiseret viden
inden for handicap- og udsatteområde, som VISO yder.

»Specialiseret viden til gavn«
1. DECEMBER 2009 I NYBORG

VISO
DEN NATIONALE VIDENS-  OG
SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION

Konference



Ungdomspolitisk
høring 2009

Den 22. oktober 2009
kl. 9.00 -15.00
(indskrivning imellem kl. 8 og 9)

”Kan vi straffe os ud af
ungdomskriminalitet?”

Fællessalen på Christiansborg

Børnesagens Fællesråd
www.boernesagen.dk

Deltagerpris kr. 850,00. Tilmelding kan ske elektronisk på www.boernesagen.dk eller på tilmeldings-

blanket, der kan hentes på www.boernesagen.dk , tlf. 33 22 17 33, bf@boernesagen.dk.

Tilmelding før den 10. oktober 2009

I N D B Y D E L S E

Formål:
Gennem massiv tidlig forebyggende indsats at ændre
udviklingstruede børns livssituation

Målgruppen er gravide eller forældre med:
Psykosociale vanskeligheder
Misbrugsproblemer
Psykiatriske problemstillinger
Alternativ afsoning

Børn i alderen 0-6 med:
Følelsesmæssige og sociale vanskeligheder
Født med særlige behov p.g.a. for tidlig fødsel
og/eller abstinenser eller alkoholskader
Børn der skal pædagogisk udredes

Vi tilbyder:
Familie- og relationsbehandling
Individuel terapeutisk og socialpædagogisk
behandling af såvel voksen som barn
Undersøgelse af forældrekompetence
Observation, pædagogisk udredning og behandling
af børn i selvstændigt børnehus
Inddragelse af netværket
Efterværn
(hvor det er muligt i forhold til geografiske afstande)
Afklaring og beskrivelse af fremtidig støttebehov

Nordlys benytter både psykodynamisk og kognitiv tilgang
og metoder i behandlingsarbejdet.

DØGNBEHANDLING
TIL SMÅBØRNSFAMILIER

Familiecentret Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg tlf. 97133477,
fax. 97133483, mail: fandv@herning.dk, www.familiecentret-nordlys.dk

Familiecentret Nordlys, Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg, tlf. 96 28 64 80,
fax. 97 13 34 83, mail: fandv@herning.dk, www.familiecentret-nordlys.dk

18.01.2010.



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

 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



Nye veje for utilpassede unge - prøv MTFC!
Multidimensional Treatment Foster C
unge og deres familier.

Behandlingsmetoden er indført i Danmark af
Servicestyrelsen og kendetegnes ved: 

Kontakt om yderligere information/visitation rettes til:

MTFC-Hovedstaden

FAMILIEPLEJEN
FREDENSBORG

SVANERNE
Støttegruppe for kvinder, der  
har forladt eller ønsker at forlade 
prostitution.
Grupperne løber over 17 uger.

Gruppen finansieres af private og Satspulje- 
midler, hvorfor det er gratis at deltage.

Du skal tale dansk og være stoffri.

Vi mødes hver onsdag fra kl. 16.30-19.00 på 
Vesterbro.

Til gruppen er knyttet en mentor med egen  
erfaring fra prostitution.

For yderligere information kontakt 
Alice på:

TLF.: 28 14 63 28





slagelse.dk





Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

Souschef til Social- og psykiatrisektoren

- en alsidig og attraktiv stilling i Lolland Kommune
er til besættelses snarest muligt.

Ansøgningsfrist 7. oktober.

Se nærmere på www.Lolland.dk eller kontakt social- og
psykiatrichef Dorte Olsen-Kludt på telf. 29431240.





www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Rådgivere til
Jobcenter Ballerup



Se opslaget på www.frederiksberg.dk/job
Ansøgningsfrist: 8. oktober 2009

Sagsbehandler
Jobcentret søger 2 barselsvikarer til arbejdsmarkeds
rettet sagsbehandling for match 4 og 5.

Vi søger en kollega gerne med kendskab til området, der kan
arbejde selvstændigt, målrettet og er handlingsorienteret.

Vi ønsker en kollega, der gerne vil være med til at udvikle
opgaverne i vores nye jobcenter.

Vi er en gruppe med høje faglige mål og kan tilbyde støtte
og opbakning fra kolleger og ledelse.

Vi har supervision en gang månedligt samt  psykologisk
konsulentbistand.

Vi  lægger vægt på,  at der i en travl hverdag også skal være
en god omgangstone og plads til humor.

www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Socialrådgiver/socialformidler til
Jobcenter Ballerup

Socialrådgiver
Køge Sygehus

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Springbræt søger jobkonsulenter
Vi udvider og har derfor brug for et par nye jobkonsulen-
ter, der brænder for at hjælpe borgere med andre proble-
mer end ledighed tilbage til arbejdsmarkedet.

Har du en socialfaglig uddannelse, erfaring i at arbejde
med borgere i matchgruppe 4 og 5, er du god til at samar-
bejde og kommunikere, og trives du med et selvstændigt
job i en omskiftelig og travl hverdag, er du meget velkom-
men til at sende en ansøgning eller ringe til leder Lotte
Thomsen på 33 32 59 99 og høre nærmere om mulighe-
derne.

Som jobkonsulent skal du gennemføre individuelle
samtaler, oplede arbejdspladser til arbejdsprøvning,
virksomhedspraktik samt ansættelse med løntilskud og
følge borgerne tæt under hele deres forløb. Kørekort er en
nødvendighed. Tiltrædelse snarest.

Send din ansøgning hurtigst muligt til Springbræt, Told-
bodgade 51 d, 4. sal, 1253 København K
eller til lotte@springbraet.dk.

Springbræt  ser mangfoldighed som en res-
source og værdsætter, at medarbejderne hver
især bidrager med deres særlige baggrund,
personlighed og evner.



Kriminalforsorgen i Frihed
AFDELINGEN PÅ FYN

LOKALKONTORET I SVENDBORG

Fuldmægtig
Da kontorets forsorgsfuldmægtig har fået 
andet arbejde, er stillingen som fuldmæg-
tig på lokalkontoret i Svendborg ledig til 
besættelse pr. 1. januar 2010.

Afdelingen på Fyn har i alt 46 medarbejdere 
og varetager opgaven med at føre tilsyn 
med prøveløsladte, betinget dømte og be-
handlingsdømte og afvikling af samfunds-
tjeneste. Afdelingen har endvidere ansvaret 
for socialrådgiverbetjeningen i arresthuse. 

Derudover udarbejdes personundersø-
gelser og udtalelser til brug for retten. 
Afsoning under elektronisk overvågning er 
ligeledes forankret i Afdelingen på kontoret 
i Odense.

Afdelingen har aktuelt flere projekter i gang 
som et supplement til tilsynsarbejdet.

Lokalkontoret Svendborg dækker de syd-
fynske kommuner og har alle ovenstående 
opgaver, bortset fra elektronisk overvåg-
ning.

Ud over fuldmægtigen er der ansat 7 so-
cialrådgivere og 2 administrative medarbej-
dere. Aktuelt er der tilknyttet et projekt til 
kontoret om udvidet tilsynsforløb.

Tilsynsarbejdet indeholder både kontrolop-
gaver og støttende og vejledende samtaler 
med klienterne. Hovedvægten i tilsynsar-
bejdet er kontinuerlige samtaleforløb med 
den enkelte tilsynsklient, men kan være 
kombineret med kontrolopgaver over for 
den enkelte tilsynsklient i forhold til f.eks. 
vilkår, der kan være knyttet til tilsynet.

Tilsynsarbejde foregår ofte i tæt samarbej-
de med andre instanser, f.eks. kommuner, 
behandlingssteder, mentorer, fængsler.

Fuldmægtigen er daglig leder af lokalkon-
toret. Ud over personaleledelsen af alle 
medarbejdere på lokalkontoret er fuld-
mægtigen fagligt ansvarlig for det social-
faglige område, herunder for fordeling af 
sagsmængden, faglig sparring til social-

rådgiverne, og at regler og retningslinjer 
overholdes. Fuldmægtigen er endvidere 
ansvarlig for det eksterne samarbejde i 
Afdelingen.

Ud over ledelsesfunktionen inkluderer stil-
lingen almindeligt sagsarbejde, med ca. 1/2 
tid.

Fuldmægtigen indgår i Afdelingens ledel-
sesgruppe, som er på 4 personer, og der 
vil forekomme ad hoc ledelsesopgaver på 
tværs af hele Afdelingen på Fyn. Fuldmæg-
tigen refererer til kriminalforsorgslederen.

Stillingen er omfattet af Kriminalforsorgens 
lederuddannelse.

Kvalifikationer:
-

uddannelse.
-

sesfunktion.

-
ner.

andre sammenhænge.

Stillingen er omfattet af reglerne om ny løn 
med en grundløn inkl. rådighedstillæg på 
kr. 27.357, hvortil kommer evt. individuelle 
kvalifikationstillæg.

Oplysninger om stillingen kan rettes til  
kriminalforsorgsleder Jette Christensen,  
tlf. 72 55 71 67.

Ansøgning sendes til:
Kriminalforsorgen 
Afdelingen på Fyn

5000 Odense C

Ansøgningen skal være Afdelingen i hænde 
senest den 15. oktober 2009.



Teamleder/socialrådgiver 
til visitationsenhed - handicap og psykiatri – voksne

Vi søger en teamleder for 6 socialrådgivere, som en ansvarlig for 
sagsbehandling og visitation i forhold til borgere med handicap og/
eller sindslidelser. 

Du skal være teamleder og socialrådgiver i forhold til en vis sags-
mængde - og du vil få det faglige og personalemæssige ansvar for 
visitationsenheden med reference til afdelingschefen.

Du er uddannet som socialrådgiver/sagsbehandler, har erfaring 
inden for området - og du har lyst til og erfaring med ledelse.

Lønniveauet: trin 41 + 3.900 i årligt tillæg, med mulighed for for-
handling af eventuel kvalifikationstillæg.

Se hele opslaget på haderslev.dk under job hos os. Få yderligere 
oplysninger hos afdelingschef Anne Leth, telefon 74 34 30 01, mobil 
30 65 26 12.

Send din ansøgning til Voksen- og Sundhedsservice, Trekanten 7, 
6500 Vojens eller voksenservice@haderslev.dk så vi har den senest 
den 9. oktober 2009 kl. 8.00.

Der afholdes 1. samtalerunde den 19. oktober 2009. Gennemførelse 
af personprofiltest må forventes og evt. 2. samtalerunde afholdes 
den 22. oktober 2009.



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

Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

Leder af specialinstitution

onsdag 7. oktober 2009

Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

Leder af specialinstitution

onsdag 7. oktober 2009



BOSTEDET ELLENGÅRDEN

STEDFORTRÆDER

En fuldtidsstilling som stedfortræder er ledig pr.1/12 eller snarest muligt.
Genopslag på grund af for få kvalifi cerede ansøgere.

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:
1.  At indgå i et ledelsesteam med forstanderen og være leder i dennes

længerevarende fravær

2.  Døgnmedarbejder, hvor man indgår i skiftende vagter på hverdage og
i weekender. Er kontaktperson for familier og deltager i det pædagogi-
ske 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 er d.19/10, ansættelsessamtaler afholdes i uge 44.

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune

Forstærket indsats på
sygedagpengeområdet
Herning Kommune og Falck Jobservice har indledt offentligt privat

samarbejde om nedbringelse af sygefravær. I den forbindelse søges til

Jobcenter Herning to uddannede socialrådgivere/socialformidlere,

30 - 37 timer pr. uge.

Alle medarbejdere i afdelingen deltager i samarbejdet med Falck

Jobservice, og i tæt samarbejde med medarbejderne udvikles og sikres

en kvalitet i sagsbehandlingen, således at borgerne hyppigere oplever

kortere sygdomsforløb og hyppigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Dine Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne vil være rådgivning og opfølgning i sygedagpenge-

sager, iværksættelse af tiltag, der sikrer, at borgeren bevarer tilknytnin-

gen til arbejdsmarkedet, samt afklaring til revalidering, fleksjob og

førtidspension. Det daglige arbejde vil omfatte en del mødeaktivitet

med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Udviklings-

opgaver i samarbejde med alle kolleger i afdelingen, hvor en række nye

tiltag udvikles og implementeres.

Vores forventninger:
Der vil blive lagt vægt på, at du har erfaring med forvaltningsarbejde og

myndighedsopgaver inden for sygedagpengeområdet.

Herudover er det en forventning, at du er udviklingsorienteret og evner

at indgå i konstruktiv dialog med såvel borgere, arbejdsgivere og øvrige

samarbejdspartnere som kolleger og ledelse.

selvstændigt.

arbejde.

IT-værktøjer.

Vi tilbyder:
Til gengæld kan Jobcenter Herning tilbyde en fast sagsnorm på max.

45 sager.

kolleger.

dagordenen, og hvor vi tager fælles ansvar for opgaveløsningen.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og

principperne for ny løn.

Ansøgningsfristen er 9. oktober 2009 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos faglig koordinator

Ulla Nordskov på tlf. 96 28 50 71 eller afsnitsleder Anette Feldborg på

tlf. 96 28 50 30.

Ansøgningen sendes til Jobcenter Herning, Nørregade 44, 7400 Herning

mrk. »sygedagpenge« eller via e-mail til jobcenter@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.



FAMILIEVÆRKSTED SYD

FAMILIEBEHANDLER

Familieværksted Syd er en dagforanstaltning for familier under Social-
center Syd. Vi har et barselsvikariat for familiebehandler ledig, 30 timer
ugentlig til besættelse pr. 1/12

Vi har på Familieværkstedet udviklet en bred vifte at behandlingsindsat-
ser over for udsatte familier. Det drejer sig om både korte- og længere-
varende behandlings- og støtteforløb samt netværksarbejde og direkte
støtte i hjemmet til opdragelse og omsorg.
Faglig refl eksion, supervision og videreuddannelse er en integreret del af
arbejdet på Familieværkstedet.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om os og stillingen kan du få ved at kontakte leder
af Familieværksted Syd, Alex Madsen på tlf. 8940 5307.
Eller pr. mail: almad@aarhus.dk
Læs hele stillingsopslaget på www.aarhuskommune.dk/job.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er d. 9/10 med morgenposten.
Ansøgningen sendes til Familieværksted Syd, Holmevej 180,
8270 Højbjerg, att. Aase Laursen og mærket ”Barselsvikariat”

www.aarhuskommune.dk/job

Stillinger Århus Kommune

Kan du lide arbejdsro, forudsigelighed, ensomhed og faste rammer
– så stop al videre læsning. Er du derimod bedst til dynamisk, ud-
viklingsorienteret og samarbejdende ledelse så læs endelig videre.

Har du samtidig indgående kendskab til Dagbehandlingens ar-
bejdsområde og vil du være med til at udvikle området i overens-
stemmelse med de politiske mål. Så er det dig vi er interesseret i.
Har du en relevant uddannelse som socialpædagog, socialrådgiver,
psykolog eller lignende, gerne suppleret med lederuddannelse og
ledererfaring, og vil du arbejde for at sikre en sammenhængende
indsats på børne- og ungeområdet, så send din ansøgning og bliv
inviteret til en jobsamtale.

Du vil stå i spidsen for omkring 30 medarbejderes daglige indsats
for sårbare familier med børn og unge i alderen 0-18 år. Du vil være
en del af et udviklingsorienteret og stærkt fagligt miljø, der yder
den bedste faglige hjælp til henviste familier. Du vil arbejde for de
politiske målsætninger, hvor fra borgeren og ind, sammenhæng,
tværfagligt samarbejde og udvikling af indhold i hele 0-18 års
området er i fokus.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Familie- og
rådgivningschef Tommy Bach, tlf. 87 87 76 15.

Jobprofil, Viborg Kommunes værdigrundlag, Den sammenhæn-
gende børne- og ungepolitik samt yderligere oplysninger om
Familie- og rådgivningsafdelingen kan ses på Viborg Kommunes
hjemmeside www.viborg.dk

Ansøgningen sendes til :
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Vestervangsvej 4
8800 Viborg

Eller via mail til:
boern-unge@viborg.dk

1. samtale den 23. oktober
2. samtale den 28. oktober

Der gennemføres test af kandidaterne inden 2. samtale

Ansøgningsfrist:

AFDELINGSLEDER TIL DAGBEHANDLIN-
GEN I VIBORG KOMMUNE

Den 7. oktober 2009 kl. 12

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Vestervangsvej 4
8800 Viborg www.viborg.dk



DS:Kontakt



Gæt en afbureaukrat


