


DE 5  HURT IGE  :  ASK  SVE JSTRUP



B



B
Socialrådgivere får  
arbejdsmiljøtelefon



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

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 rejse!

Annette 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

VIND en weekend for

to til blomsterparken

Vi trækker lod mellem

alle, der bestiller et

PKA+



KORT  NY T

NYE BØGER

MØDRE DER SKADER

BAG OM T INE  BRYLD PÅ TVÆRS AF  KULTURER

KE MPLER PRIS T IL SOC IALR ÅDGIVER



KORT  NY T

STOFMISBRUGERE  ØNSKER MERE
SOCIAL BEHANDL ING

VE JLEDENDE SAGSTAL PÅ
VOKSENPSYK IATR I  OMR ÅDET DIREKTØRER FORVENTER

FORRINGET  VELFÆRD

BARNETS REFOR M RYKKER IKKE

SLUT MED
SYGE MELDING VIA SMS



Nej til fodlænker 
og økonomisk 
pisk til teenagere





I Holland blæser
man på reglerne





ARBE JDSL IV

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

DORTHE NIELSEN
56 ÅR

> FRA: Rigshospitalet

> TIL: Teamleder Bostedet Caroline Marie

KARRIEREFORLØB:

KONFERENCE  OM
VOLD PÅ  ARBE JDSPLADSEN



ARBE JDSL IV

VOLD SOM UDTRYKSFOR M

HVORDAN TØR DE?TÆNK FØR DU R ÅBER!



Socialrådgiverdage 2009
bød blandt andet på:



Hvad er formålet med målingen?



Få styr på din stress, før den styrer dig

Skal vi gå med skudsikre veste?



For mange ord, for lidt vovemod

Socialrådgivere er uundværlige



Kværn eller kærlighed?

De måske kommende ministre



DEBAT

Læserbreve

D A N M A R K

HandicapHjælp Danmark
Stationsalléen 42, 1. sal
2730 Herlev
Tlf: 88 88 71 71
www.hhdanmark.dk

Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance
(BPA) kan en borger nu frit vælge at overdrage arbejdsgiveran-
svaret til en privat virksomhed som HandicapHjælp Danmark.

HandicapHjælp Danmark leverer skræddersyede BPA ydelser
og hjælper bl.a. med:

 Udbetaling af løn til hjælpere
Indberetning til Skat, ATP og feriekonto
Kontrakt på hjælpere
Forsikring af hjælpere

 Indberetning af sygedagpenge samt barselsordning
 Indberetning af lønstatistikker til Danmarks Statistik

Borgeren får tilknyttet en fast
kontaktperson samt adgang til
et IT system, som gør det nemt
og hurtigt at oprette hjælpere,
lave vagtplaner, indberette
timer til vores lønkontor m.m.

Personlig og professionel hjælp til handicappedeD A N M A R K

HandicapHjælp Danmark
Stationsalléen 42, 1. sal
2730 Herlev
Tlf: 88 88 71 71
www.hhdanmark.dk

Borgerstyret Personlig Assistance
- lad os hjælpe

EN INSP IRERENDE OPLEVELSE

DEN FEDE STE  KONFERENCE

VÆLG MIG  SOM DELEGERET  T IL PKA



Hjertelig
   velkommen 
      på linjen ...







Fra fængselscelle til HF



Når omvejen er lang



Samtaler og arbejdsro sætter 
skub i sygedagpengesager





REGION

PREBEN BR ANDT OM SOC IALT  UDSATTE

REGION SYD

Bureaukrati æder tiden fra udsatte skoleelever

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:



DS:NU

REGION SYD

Bliv klogere på

pension og a-kasse

REGION ØST

Social analyse og 

handling

REVALIDERING

Overholder du revalide-

ringsbestemmelserne?

Arbejdsmiljø-
telefonenB

Karrieretelefonen



DS:NU

PSYKIATRI

Personlighedsforstyrrelser

DS-Kalender

SYGEDAGPENGE

Sektionen for

selvstændige



Anbringelse, men hvor?
- Set i et udviklings-
psykologisk perspektiv

Hvordan sikre man forbindelsen  
mellem barnets behov for udvikling 
og anbringelsessteders muligheder 
for at tilgodese dette.

På kurset vil vi arbejde teoretisk og praktisk med processen fra 
anbringelsen er besluttet til anbringelsesstedet er fundet.

Vi arbejder med de spørgsmål, der melder sig vedrørende 
forståelsen af barnets udviklingsbehov og hvordan de kan 
tilgodeses i viften af anbringelsesmuligheder fra slægtsanbrin-
gelser til behandlingshjem.

Undervisere:
Hanne Runge, specialist og supervisor i børnepsykologi
Karin Kjærgaard, socialrådgiver med speciale i omsorgssvigtet 
børn og deres forældre
Henriette Hindsgaul, leder af Behandlings- og Opholdsstedet 
TAO

Tirsdag den 17. november 2009 kl. 9.30 – 15.30
Pris: 500 kr. Inkl. frokost, kaffe og tilbehør.
Tilmeldingsfrist: 7. november 2009 til Behandlings- og  
Opholdsstedet TAO, Skullerupvej 36, 4330 Hvalsø,  
tlf. 22 86 89 32eller mail info@Tao-lejre.dk
Kurset er det 1. i en række af et planlagt forløb i forbindelse 
med anbragte børn.

KONFERENCE
De socialt udsatte østeuropæere.
Et dansk problem?
TORSDAG D. 12. NOVEMBER 2009 KL. 10.00 - 14.45

I FÆLLESSALEN PÅ CHRISTIANSBORG 

Tilmeld dig konferencen på: www.kirkenskorshaer.dk

De senere år er 
antallet af socialt udsatte øst-

europæere i Danmark vokset kraftigt. 
De fleste lever som udokumenterede immi-

granter, og en systematisk viden om deres liv er 
derfor begrænset. Østeuropæerne er en udfordring 
for såvel det offentlige som private hjælpeorganisa-

tioner. Så stor en udfordring at selv nogle af de organisa-
tioner, der normalt hjælper gruppen af socialt udsatte, har 
måttet sige fra over for dem. Der er ingen lette løsninger 

på, hvordan vi bedst hjælper de socialt udsatte østeu-
ropæere, hvis vi overhovedet kan, men i Kirkens Korshær 

mener vi, at det er på tide, at vi åbent og ærligt 
debatterer problemstillingerne, der knytter sig til de 

socialt udsatte østeuropæeres tilstedeværelse i 
Danmark. Derfor inviterer vi til konferencen: 

Socialt udsatte Østeuropæere. 
Et dansk problem?

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.



ikarformidlingen
Formidling af socialrådgivere og socialformidlere

DØGNBEHANDLING TIL 
UDSATTE KVINDER

Dyreby har startet en gruppe for enlige kvinder, der 
ønsker og har brug for at bearbejde gamle traumer, 
som vold, seksuelle overgreb og forsømthed i en 
gruppe uden mænd.

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,
 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

FAMILIEBEHANDLING
Børns problemer skal løses i familien

- forbyggende arbejde
Et døgntilbud til gravide, unge mødre og familier der har så store 

beskyttede rammer for at sikre barnets trivsel.

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

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,
 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk



Nye veje for utilpassede unge - prøv MTFC!
Multidimensional Treatment Foster Care er et evidensbaseret behandlingsprogram, som retter sig mod 12-17-årige 
unge og deres familier.

Behandlingsmetoden er indført i Danmark af
Servicestyrelsen og kendetegnes ved: 

og være i stand til at holde sig uden for negative påvirkninger

Kontakt om yderligere information/visitation rettes til:

MTFC-Hovedstaden

FAMILIEPLEJEN
FREDENSBORG

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

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

Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening

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

Socialrådgivere



 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



Med start i 2010 tilbyder Multi-
versitetet i henholdsvis Århus
og Hillerød, et toårigt kursus i
systemisk og narrativ samtale-
praksis.

Målgruppe
Kurset henvender sig til profes-
sionelle, der har samtaler med
enkelte, par, familier og/eller har
opgaver, der organiserer møder
mellem klienter og profession-
elle (f.eks. netværksmøder og
supervision) som en del af deres
arbejde.

Kursets formål
Den systemisk-narative tradi-
tion, der er kursets primære teo-
retiske og praktiske reference-
ramme, leverer såvel teoretisk
som praktisk inspiration til
- at gennemføre og udvikle

samtaler på ovenstående
grundlag.

- måder at håndtere de dilem-
maer og vanskeligheder, som
den enkelte støder ind i, i sin
praksis.

- evnen til at se sig selv og sin
praksis i en organisatorisk
kontekst.

Kursets form
Kurset vil være en blanding af
oplæg fra underviserne, øvelser,
rollespil, interviewtræning, små
workshops med afsæt i kursis-
tens medbragte eksempler på
deres arbejde.

Underviser
Mats Widsell og John Gurnæs

Se Multiversitetets hjemme-
side www.multiversitetet.dk for
videre information eller kontakt
Mats Widsell på tel. 40 56 61 82
eller mats@widsell.dk

-et netværk af systemiske og
narrative praktikere

Kursus i systemisk og narrativ samtalepraksis

Albatros

SUPERVISION  ORGANISATION  LEDELSE  SAMARBEJDE  COACHING

V E S T E R G A D E  41  8000 Å R H U S  C

TLF. 86 18 57 55  WWW.ALBATROS.DK

SUPERVISORUDDANNELSE

- med hjerte og hjerne

Har du drivkraften, så har vi rammer, teori og metoder, der kan
gøre dig til en kompetent supervisor.

Faglig og personlig opkvalificering over 2 år i tværfaglige,
procesorienterede og dynamiske læreprocesser.

Erfarne undervisere fra Albatros, bl.a. socialrådgivere og
erhvervspsykologer samt gæstelærere, inspirerer med viden og
personlig stil.

Nyt hold starter: marts 2010

Pris: 51.000,- kr. for uddannelsen ekskl. ophold og moms.

5 moduler afholdes som dagskursus og 3 som internat.

Læs mere på www.albatros.dk eller ring og hør nærmere på
86 18 57 55.

Gør en sjælden dialog bedre
Let tilgængeligt og overskueligt dialogværktøj til mødet mellem

sagsbehandler og borgere med en sjælden sygdom eller handicap

GRATIS GÅ-HJEM-KONFERENCE

Øst for Storebælt
Onsdag d. 25. nov. 2009, kl. 16-19

København

Se program og tilmeld dig på www.sjaeldnediagnoser.dk/konference

Vest for Storebælt
Mandag d. 23. nov. 2009, kl. 16-19

Fredericia

En sammenslutning af 36 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap

www.sjaeldnediagnoser.dk



 7777 2320

 7777 2320

 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



Vi kan tilbyde spændende fagli-
ge udfordringer i en kombination 
med projektarbejde og reduceret 
sagsantal.

Du vil få nogle særdeles fagligt 
kompetente og rare kolleger. En 
del kolleger har valgt at have 
reduceret sagsantal og projekt-
arbejde. Har du lyst til at arbejde 
med projekter for matchgruppe 
4 og 5, er det også muligt for 
dig.

Hos os er der ikke langt fra ide til 
handling. Vi arbejder i selvsty-
rende team, men i tæt dialog 
med ledelsen. Strukturen er flad, 
og vi har en uformel omgangs-
tone med vægt på åbenhed 
kolleger og ledelse imellem. Vi 

har et godt sammenhold og 
prioriterer sociale aktiviteter og 
godt humør højt.

Vi har en ambition om et højt 
serviceniveau, og vi lægger stor 
vægt på at møde det enkelte 
menneske i øjenhøjde.

Vi er åbne for, at vi alle har 
afvekslende og udviklende ar-
bejdsforhold. Du kan f.eks. vælge 
at deltage i kurser og projekter
og få et reduceret sagsantal.

Du vil have stor mulighed for at 
sætte dit personlige præg på 
tilrettelæggelse samt afholdelse 
af kursusforløb og projekter.

Ud over gode faglige kvalifi-
kationer forventer vi, at du er 

kreativ, iderig og at du tør lade 
dig inspirere af nye metoder og 
tilgange til arbejdet.

Du sætter pris på faglige ud-
fordringer og kvalitet i arbejdet 
og kan se muligheder og finde 
balancen mellem at stille krav til 
borgeren og udvise empati.

Du kan arbejde selvstændigt og 
indgå i et positivt samarbejde – 
internt såvel som eksternt.

Endelig skal du trives i et uhøj-
tideligt miljø – og have lyst til 
aktivt at byde ind med dine ideer 
og forslag.

Hvis du synes, ovenstående 
passer på dig, så vil det glæde 
os at få dig som ny kollega.

Vi tilbyder ansættelse med 
overenskomstmæssig løn og bo-
nusordning. Endvidere flekstid, 
mad- og frugtordning.

Hvis du har brug for flere oplys-
ninger, kan du ringe til socialråd-
giver Trine Thomsen på tlf. 5637 
3940 eller Tommy Haagensen på 
tlf. 2979 7073.

Mærk din ansøgning ”Kontant-
hjælp” og send den til 
infokoege@agensdanmark.dk
eller til Agens, Strandvejen 99, 
4600 Køge.

Vi er noget helt specielt - er du?
Agens opnormerer og søger socialrådgiver/socialformidler 
med pionerånd og ambitioner til kontanthjælpsområdet – matchgruppe 4 og 5

Agens har siden april 2008 overtaget den beskæftigelsesrettede indsats på halvdelen af borgerne i Køge Kommune, 
som modtager henholdsvis sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse.



Virksomhedskonsulent

Frederiksberg Kommune søger virksomhedskonsulent med teamkoor-

dinatoropgaver til tidlig indsats for sygemeldte borgere.

Frederiksberg Kommune styrker indsatsen over for sygemeldte borgere ved at
iværksætte et tidligt og individuelt tilrettelagt forløb. Kommunen søger derfor
en virksomhedskonsulent, der i samarbejde med fem andre kollegaer skal stå
for denne særlige indsats. Virksomhedskonsulenten får desuden ansvar for
den daglige koordinering af opgaver i teamet.

Den tidlige indsats

Frederiksberg Kommune opprioriterer sin sygedagpengeindsats for at sikre, at
sygemeldte vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. Kommunens tilgang
er, at en tidlig og effektiv indsats er grundstenen i forhold til at styrke de syge-
meldtes arbejdsfastholdelse.

Indsatsen består af et intensivt seks ugers forløb, som indeholder et fast til-
rettelagt undervisningsforløb, motion, coachingsforløb, individuelle samtaler,
kontakt til arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere, kontakt til egen læge
og sundhedssystemet samt andre individuelt tilrettelagte forløb, som kan
medvirke til en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenten/teamkoordinatoren skal i samarbejde med fem
kollegaer planlægge og stå for indsatsen, og virksomhedskonsulenten/
teamkoordinatoren skal derudover stå for tilrettelæggelsen af arbejdet i
teamet.

Indsatsen forankres i Aktiveringshuset F86, men sker i samarbejde med
Frederiksberg Jobcenter.

Virksomhedskonsulentents opgaver

tæt samarbejde med ledelsen i Aktiveringshuset F86.

indsatser, som kan afkorte den enkeltes sygeperiode.

medarbejdere.

-
ler i jobcentret.

Profil

arbejde i team.

samtidig udvise respekt og empati.

måde.

skriftligt, med andre mennesker.

Vi tilbyder

lokaler.

indflydelse, kompetenceudvikling og dialogbaseret samarbejdsform.

omgangstone.

Løn og ansættelsesforhold

samt efter principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til teamleder

Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor
alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk
baggrund.

Ansøgning mrk. „Virksomhedskonsulent“ sendes med relevante

oplysninger til:

Aktiveringshuset F86

Ansøgningsfrist:

Tiltrædelse:



KOMMUNEKOMMUNE

Og har du lyst til socialfagligt arbejde med
indhold og mening, så har Hvidovre kommu-
ne en ledig stilling på børnehandicapområdet.
Stillingen er på 37 timer om ugen og til
besættelse snarest.

Stillingen er tilknyttet Handicapafdelingen.
Handicapafdelingen løser en lang række
myndighedsopgaver på handicapområdet.
Målgrupperne er børn, unge og voksne med
varigt nedsat funktionsevne.

Handicapafdelingens opgaver handler om
rådgivning og vejledning, iværksættelse af
handicapkompenserende ydelser, visitering til
sociale tilbud, bevilling af hjælpemidler og
biler m.v. Det er vores helt centrale mål, at
være garant for en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats overfor målgrup-
perne.

Vi finder det vigtigt at skabe en atmosfære og
et arbejdsmiljø, hvor der er fagligt og menne-
skeligt ”højt til loftet”. Vi er uhøjtidelige, enga-
gerede og synes det skal være ”sjovt” at gå
på arbejde.

Handicapafdelingen er under stadig udvikling,
hvorfor der vil være gode muligheder for at
påvirke den fremtidige organisering af arbej-
det og indsatserne. Afdelingen er organiseret
i forskellige team, hvoraf børnehandicap
udgør et team. Der er tilknyttet fast supervisi-
on til teamet.

Dine opgaver er, at:
-

pede børn
-

bejde i henhold til servicelovens bestemmel-
ser på området (SEL §32, §41, §42, §50,
§52)

-
enteret indsats overfor familierne

-
ner – både med interne og eksterne samar-
bejdspartnere.

Vi forventer, at du:

gerne erfaring indenfor området

børn og deres familier

-
oner

løbende at udvikle afdelingen.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillin-
gen, er du meget velkommen til at kontakte
leder Søren Ethelberg på direkte telefon nr.

direkte telefon nr. 3639 3843 eller socialfor-
midler Lone Boddum på direkte telefon nr.
3639 3966.

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen aflønnes efter gældende overens-

fastholdelsestillæg – tillægget udgør ca. 800,-
kr. pr. mdr.

Derudover fastsættes lønnen efter principper-
ne for Ny Løn, i forhold til kvalifikationer og
funktioner.

om, at der indhentes udvidet straffeattest på
alle ansatte.

Ansøgning sendes til:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Økonomi- og Administrationsafdelingen
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

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

Ansøgningen bedes mærket: 58980

Ansøgningen skal være os i hænde senest d.
9. november 2009.kl. 10.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 47.

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.

Vil du arbejde med noget vigtigt og væsentligt?



Om Familiehuset:
Vordingborg Kommune etablerer i 2010 et ”fa-
miliehus” med sigte på en forebyggende, fore-
gribende og indgribende indsats for børn og 
familier med særlige behov. Huset er et led i Vor-
dingborg Kommunes sammenhængende Børne-, 
Unge- og Familiepolitik.

Vi vil handle og iværksætte lokalt. Vi vil omsætte 
vores viden om betydningen af ”tidlig indsats” i 
praktisk handling med det formål at sikre for-
ældre og børn med særlige behov en forsvar-
lig støtte og med en tro på, at vi med en tidlig 
indsats kan undgå senere omkostningskrævende 
anbringelser. 

Familiehuset vil i første omgang bestå af
tre dele:
1. Et dagtilbud til forældre med børn under 3 år 
og for sårbare gravide, hvor der via de nære pro-
fessionelle skønnes behov for særlig støtte. Støt-
teforløbet vil være af en varighed på 6 måneder 
og indeholde gruppe- og individuelle samtaler og 
rådgivning i eget hjem.

2. Et døgntilbud til forældre med børn under 12 
år og døgnanbringelse af børn. Det ønskes, at 
børnene fastholdes i deres nærmiljø. Døgntilbud-
det kan også være undersøgelse af forældreevne 
– eller relationskompetence.

3. Støtte og tilsyn med ”latent motiverede 
unge” i egen bolig. 

Vi søger en leder, der:

socialpædagog
-

liehuset

og ledelse 

egen praksis

og indgribende felt

(15-20 medarbejdere)

Organisatoriske forhold:
Som leder af Familiehuset refererer du direkte til 
fagsekretariatschefen for Børne- og familiesekre-
tariatet.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende over-
enskomst og principperne i ny løn. Yderligere 
oplysninger fås hos Kirsten Schmidt på tlf. 55 36 
20 01 eller Søren Holst på tlf. 55 36 21 08. 

Se i øvrigt www.job.vordingborg.dk.

Ansøgning med kopi af eksamensbeviser, anbe-
falinger og referencer sendes til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 
4760 Vordingborg, att.: Marianne Mikkelsen, 
eller på mail til: mami@vordingborg.dk.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 12. november 
2009. Samtaler forventes at finde sted i
uge 47.

Unge- og Familiepolitik samt projektbeskrivelse 

på tlf. 55 36 20 47.

Leder af nyt familiehus pr. 1.1.2010
Vordingborg Kommune søger dynamisk leder til:  
”Familiehus Vordingborg”

VORDINGBORG
KOMMUNE



Nyoprettet stilling som Faglig
koordinator
til Familieafdelingen

Du er en af Nordsjællands bedste familiesagsbehandlere
– og mangler flere udfordringer. Du har indsigt i udfordrin-
gerne på dette område, og synes det er sjovt at gå på
arbejde.

Stillingen forventes besat pr. 15. januar 2010.

Du kan se en uddybende stillings- og personprofil på
hjemmesiden: www.halsnaes.dk – under ledige stillinger.

Konktakt:
Familiechef Hanne Dollerup telefon 4778 4001 eller fa-
miliesagsbehandler Ulla Kongsgaard telefon 4778 4142.
Ansøgningsfrist den 5. november 2009

Læs mere og se flere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Socialrådgiver/socialformidler til
Børne- og Familiegruppen
i Familieafdelingen

Vi har i øjeblikket en fast stilling og et barselsvikariat på
8 måneder ledig til besættelse pr. 15. januar 2010 til be-
handling af sociale sager.

Du kan se en uddybende stillings- og personprofil på
hjemmesiden: www.halsnaes.dk – under ledige stillinger.

Kontakt:
Familiesagsbehandler Dorte Madsen telefon 4778 4120
eller familiesagsbehandler Camilla Bering Madsen telefon
4778 4179.
Ansøgningsfrist den 5. november 2009

Da en af vores dygtige kollegaer går på barsel søger vi en
socialrådgiver/socialformidlere, der besidder kendskab og inte-
resse inden for området børn med psykisk og fysisk funktions-
nedsættelse.

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 Social-faglig
leder Anne-Mette Henriksen på mail ash@ltk.dk eller telefon
45 97 34 78 eller Handicapkonsulent Hanne Christensen på
mail hch@ltk.dk eller telefon 45 97 34 10.

Ansøgningsfrist den 5. november 2009.

Ansættelsessamtalerne forventes afholdt i uge 46.

Afdelingen for Børn og
Familier søger sagsbehandler
til barselsvikariat 30 timer
ugentligt

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.

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Flere gode
udfordringer

Gladsaxe kommunes Arbejdsmarkedsafdeling
søger en robust person med stærke faglige kom-
petencer inden for det rummelige arbejdsmarked.
Du skal sammen med tre andre dygtige fagspeciali-
ster sikre et højt fagligt niveau og effektive og mål-
rettede arbejdsgange mellem afdelingens enheder.

Du vil få et stort fagligt ledelsesansvar og vil komme
til at arbejde med en række forskelligartede opgaver i
en hverdag med masser af spændende udfordringer.

Vi regner med, at du allerede har erfaring inden for
kontanthjælp, revalidering, fleks/ledigheds- og
førtidspensionsområdet.

Ansøgningsfristen er den 11. november
kl. 12. Du kan se det fulde stillingsop-
slag på www.gladsaxe.dk



Ledigheden stiger, men Jobcenter Frederikssund har fortsat
fokus på at kunne yde en god service til borgere og virk-
somheder. Derfor søger vi medarbejdere med lyst og evner
til at indgå i jobcenterets teams.

Der er tale om et antal stillinger inden for følgende ar-
bejdsområder:

med fokus på borgere i
matchgruppe 3 til 5. Du skal have kendskab til lovgivning
og metoder inden for beskæftigelsesområdet, se mulighe-
der frem for begrænsninger og lægge vægt på samarbejde
og fællesskab.

 med fokus på bl.a. øko-
nomi og kundebetjening. Du skal være fleksibel og parat
til at løse en række forskellige administrative opgaver i
samarbejde med dine kollegaer.

 med fokus på opfølg-
ningssamtaler, jobplaner og administration. Du skal kunne
arbejde såvel selvstændigt som sammen med dit team og
have bredt kendskab til arbejdsmarkedsforhold.

Jobcenter Frederikssund er en dynamisk arbejdsplads med
ca. 60 ansatte. Vi har travlt og lægger vægt på, at alle har
stor indflydelse og ansvar for de opgaver, der skal løses.
Arbejdet er organiseret i teams, og her vil du møde dygtige
og engagerede kollegaer, der prioritere at skabe en god
arbejdsplads med mange udfordringer.

Jobcenter Frederikssund holder til på Frederikssund Råd-
hus, i centrum, kun få minutters gang fra S-toget.

Læs uddybende stillingsbeskrivelser og få flere informatio-
ner på
www.frederikssund.dk

 8. november, med start så hurtigt
som muligt.



Sagsbehandler
Sygedagpengeområdet

Afklaringsteamet søger en beskæftigelsesrådgiver til en fuld-
tidsstilling. Vi arbejder primært med borgere, som modtager
sygedagpenge. Teamet består aktuelt af 15 medarbejdere.

Arbejdet omfatter bl.a.:
Opfølgning af sygemeldte borgere 

Tæt opfølgning af sagerne såvel individuelt som 
tværfagligt i samarbejde med de tværgående fagteams 
bestående af virksomhedskonsulenter,
projektkonsulenter og kollegaer.

Udarbejdelse af opfølgningsplaner og ressourceprofiler i
tæt samarbejde med borgeren.

Vi søger en person, som …
er uddannet socialrådgiver / socialformidler eller 
tilsvarende erfaring fra beskæftigelsesområdet.

ser muligheder frem for barrierer i arbejde med 
målgrupperne

kan arbejde selvstændigt og er god til at strukturere 
eget arbejde.

er god til at samarbejde og er indstillet på at arbejde 
tværfagligt.

Vi tilbyder bl.a.:
Et selvstændigt job med stor kompetence

Stor mulighed for faglig udvikling

En spændende og dynamisk arbejdsplads.

Supervision ved ekstern supervisor

Et stabilt team med gode, faglig kompetente kolleger

Flexordning, gode kantineforhold og motionsklub.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst 
samt efter principperne om NY LØN.

I Brøndby Kommune er der en generel politik om,
at nyansatte skal forevise straffeattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
til beskæftigelsesrådgiver Karoline Hygum på tlf. 4328 2629,
til beskæftigelsesrådgiver Lone Persson på tlf. 4328 2546
eller teamleder Kurt Naszada på tlf. 4328 2548.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og CV sendes til 

BRØNDBY KOMMUNE
Jobcenter Brøndby
Park Alle 160, 2605 Brøndby 
- eller pr. mail jobcenter@brondby.dk
senest mandag den 2.november 2009.

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



... med i bunken! To socialrådgivere/-formidlere til Jobcenter Rødovre

Vi søger to nye kolleger - en til sygedagpengegruppen og en til arbejdsmar-
kedsgruppen (over 30-årige) - og vil gerne se din ansøgning i bunken. Er du
engageret, dynamisk og har du interesse for arbejdet med borgere, der hen-
vender sig ved sygdom eller arbejdsløshed, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, med fokus på trivsel, mulighed for
indflydelse og kompetenceudvikling. Det giver højt til loftet og en demokratisk
og åben ledelsesstil, ligesom vi vægter at udvikle, forbedre og nytænke vores
indsats. Vi ser gerne, at du er socialformidler eller -rådgiver, men en alter-
nativ baggrund er også relevant, såfremt du har dokumenteret erfaring med
sygedagpenge-, kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet.

Ansøgningsfrist: 5. november 2009. Se hele stillingsopslaget og hvordan du
søger på www.rk.dk under ’job lige nu’ eller få det sendt direkte til din ind-
bakke: Skriv RKJOB JCR2 efterfulgt af din e-mail adresse i en sms og send den
til 1969. Det koster alm. sms-takst.

Læs hele opslaget på rk.dk

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

vi vil ha’ din ansøgning
Vi skal have en ny kollega i
Socialrådgiverafdelingen
Det er en fuldtids socialrådgiverstilling fra 1. januar 2010.
Du vil primært få kontakt til patienter med kræft eller nyre-
sygdomme samt børn med forskellige former for infekti-
onssygdomme.

Få mere at vide på www.ouh.dk
– ansøgningsfristen er
5. november.

Fremtidens leder søges!
 Ansøgningsfrist: 5. november

Bliv leder af  Vejle Kommunes Unge-  og Familiekonsulenter og sæt dine
spor. Vær med til at sikre en solid faglighed og en høj etik i arbejdet. Der
er 20 velkvalificerede medarbejdere ,  der venter på dit lederskab.

Du bliver medlem af Dagbehandlingens ledergruppe, hvor vi står sam-
men om ledelsesprocessen og udviklingen af de faglige indsatser. Du
fylder din rolle ud og skaber troværdighed og respekt om din person.
I de kommende år vil vi få brug for at udvikle nye indsatsformer, og et
nyt fagligt fællesskab indenfor rammerne af teamledelse.

Læs mere på  www.vejle.dk/job eller kontakt leder af Dagbehandlingen
Søren Damm på telefon 76 81 51 13 el. mobil 29 21 72 73.
Mail: sorda@vejle.dk.

Socialrådgiver/socialformidler til
Team afklaring i Jobcenter Lejre
Ønsker du at arbejde med afklaring, opfølgning og aktive-

har vi en ledig fuldtidsstilling at tilbyde.

Vi er 5 sagsbehandlere i afklaringsteamet, hvis hoved-
opgave er at afklare borgerne, der ikke er arbejdsmar-
kedsparate. Vi indgår også i den tværfaglige afklaring af
unge under 18 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre
en almindelig ungdomsuddannelse, samt i den tværfaglige
integrationsindsats og misbrugsindsats.

Læs om stillingen på www.lejre.dk.

på 46 46 46 40 eller leder af virksomhedsservice Jørgen
Terkelsen 46 46 46 50.

Ansøgningen med oplysning om uddannelse og tidligere

Lejre



Leder af ny Handicapråd-
givning for børn og unge
 Ansøgningsfrist: 10. november

Vejle Kommune søger fagligt fyrtårn med overblik og
engagement! Børne- og Ungeforvaltningens Familie-
afdeling søger en leder af Handicaprådgivningen, der er
en ny selvstændig afdeling med i alt 18 ansatte. Han-
dicaprådgivningen er en myndigheds- og bestiller-
funktion, der sagsbehandler henvendelser efter service-
loven for de 0 – 17 årige børn og unge med handicap i
Vejle Kommune.

Kan du:

bliver en effektiv og attraktiv arbejdsplads, der får
det bedste frem i medarbejderne og løser opga-
verne med professionalisme og høj faglighed.
Harmonisere serviceniveauet inden for rammerne af
lovgivningen og budgettet gennem en udvikling af
”best practice” for sagsbehandlingen, som med-
arbejderne oplever som velstruktureret og doku-
menteret.
Arbejde brugerorienteret og fortsætte arbejdet med
digitalisering og effektivisering af arbejdsproces-
serne ved udnyttelse af ny teknologi og udvikling
af arbejdsgange, så at både brugerne og medar-
bejderne oplever et meningsfuldt sagsflow.

for koordination af den samlede handicapindsats
på børne- og ungeområdet og derefter agere som
hele forvaltningens koordinator for den samlede
handicapindsats på børne- og ungeområdet.

Se stillingsbeskrivelsen på www.vejle.dk/job og kontakt
Familiechef Thomas Nejmann på telefon 40 40 19 15 for
nærmere information. Ansøgningen sendes til
metvi@vejle.dk senest den 10/11 2009. Samtaler holdes
den 23. og 25. november. Tiltrædelse 1. januar 2010.

Spændende konsulentjob
i Fredericia
Ved Center for Døves kontor i Fredericia søger vi en
døvblindekonsulent til ansættelse hurtigst muligt.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Døvblindekonsulenten yder rådgivning og vejledning
til døvblinde brugere, både tegnsprogsbrugere og
talebrugere.

Der afholdes ansættelsessamtale mandag d. 2.11.

Se det fulde stillingsopslag på www.cfd.dk.

Center for Døve

www.middelfart.dk



Konsulent med erfaring og handlekraft

Dit arbejdsfelt:

 Indkalde ansøgere og afholde ansættelsessamtale

 Pleje Kavaleriets offentlige og private kunder

 Matche kunder og vikarer

 Foretage telefonisk opfølgning og besøge vores kunder
og vikarer

 Deltage  i hvervning  af nye kunder og vikarer

 Planlægge aktiviteter for vikarerne

Faglig  profil:

 Du  er  uddannet socialrådgiver/formidler

 Erfaring fra det private vil være en fordel f.eks.

vikarbureau, pensionskasse eller personaleafdeling
 Du  arbejder  selvstændigt og struktureret

 Du  bidrager med professionalisme og initiativ i
opgaveløsningen

 Du  kan  motivere  og  inspirere andre fagligt og personligt

 Du  er  vant  til  digital vidensdeling og har flair for IT

 Du  har  bil  til  rådighed

Personlig  profil:

 Du er innovativ på dit felt - og det falder  dig naturligt

 Du er robust,  humoristisk  og engageret

 Du er omstillingsparat og  trives  godt  i en  omskiftelig

hverdag

 Du har lyst  til forandringer  og vil bidrage  til virksomhedens

udvikling

 Du er serviceminded  og god til at indgå i relationer

 Du er et nysgerrigt  menneske  og åben for nye ideer

Ansøgning:

Stillingen er en  fuldtidsstilling på 37  timer,  som ønskes besat

pr. 4. januar 2010. Send din ansøgning til Kavaleriet, Parallelvej 12,

1.  sal,  2800  Lyngby.  Ansøgningsfristen  er d. 13. november 2009,

og vi forventer at afholde samtaler  .  novembe d. 19  r 2009 i Århus.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte

Pia Hoffbeck eller Charlotte Bøcher på telefon 3930 9603/

kavaleriet@kavaleriet.dk eller besøge os online:

www.kavaleriet.dk

Vi er en dynamisk virksomhed i rivende udvikling, som søger en konsulent til vores kontor i Århus

r

2 socialrådgivere/socialformidlere
søges til Jobcenter Syddjurs
Grundet nye opgaver på sygedagpengeområdet søges 2
nye kolleger til Jobcenter Syddjurs’ sygedagpengeteam til
ansættelse d. 1. januar 2010. Klik ind på www.syddjurs.dk
for yderligere oplysninger.

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 de fulde stillingsopslag på
www.fredericiakommune.dk/jobs

Socialrådgivere/-formidlere
til Familieafdelingen
Familierådgivningen: 2 barselsvikariater
Tiltrædelse henholdsvis 1. november 2009 eller snarest derefter og
1. marts 2010, 37 timer/uge.
Familierådgivningen varetager børn og unge mellem 0-14 år.

Handicapgruppen: Barselsvikariat
Tiltrædelse 1. november 2009, 37 timer/uge.
Handicapgruppen varetager sagsbehandling i henhold til Servicelo-
ven i f.t. børn og unge mellem 0-18 år og deres familier.

Ungdomscentret:
Dynamisk og engageret socialrådgiver/socialformidler.
Fast stilling. Tiltrædelse hurtigst muligt, 37 timer/uge.
Vi er en del af Familieafdelingen, der forestår indsatsen for familier
med børn og unge fra 15 år og til og med det 22. år. Bag etableringen
af centret ligger en ide om at styrke og nuancere indsatsen overfor
gruppen af unge med særlige vanskeligheder og behov. Ungdoms-
centret er en arbejdsplads, der er inde i en spændende udvikling med
mange udfordringer, og samtidig har vi et godt arbejdsklima, hvor
faglig støtte og efteruddannelse vil være naturlige elementer.

Ansøgning:
Sendes online via www.fredericiakommune.dk/jobs

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2009.



Autismecenter Nord-Bo søger
SOCIALRÅDGIVER/KONSULENT
til Rådgivningsafdelingen
Som følge af øget tilgang af brugere, øget efterspørgsel
på forældrekurser samt godkendelse som Viso-leverandør

Det primære arbejdsområde er socialrådgivning for brugerne
på Autismecenter Nord-Bo, derudover indgår konsulentop-
gaver i afdelingen.

-
gens øvrige opgaver findes på www.nordbo.dk.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere informa-

Ansøgningen stiles til: Forstander Frank Ibsen, Østergade

Hvis ikke du hører noget inden den 14. november, er stil-
lingen besat til anden siden. Der gives ikke yderligere tilba-
gemelding, og ansøgningen returneres ikke.



DS:Kontakt



Det næste er vel revselsesretten


