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Socialforvaltningen i Københavns 
kommune og akademiske 
socialrådgivere ?



Konference for akademiske 
socialrådgivere 23. marts 2010

Aktuelt stillingsopslag – kandidat i socialt arbejde til 
MR-børn

Vil du være vores socialfaglige fyrtårn?

Din profil: 
• Du har stærk indsigt i sagsbehandling på området for udsatte børn og unge 

såvel teoretisk som praktisk, fx praksiserfaring kombineret med 
kandidatuddannelsen i socialt arbejde. 

• Du brænder for sagsbehandling af høj kvalitet, som både omfatter 
socialfaglige, juridiske og økonomiske aspekter. 

• Du har lyst til at arbejde i en central forvaltning og bidrage til områdets 
overordnede udvikling gennem politiske og administrative initiativer.  

• Du har gode analytiske egenskaber og kan formidle til andre faggrupper i 
både skrift og tale. 

Ansøgningsfrist: 8. april 2010



Danmarks største socialforvaltning

• Vores målgruppe: Vi tager os af nogle af de mest socialt 
og sårbare borgere i hovedstaden

• Vores mission: At bidrage til at borgere i kontakt med 
Socialforvaltningen får mulighed for at udvikle og udnytte 
ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til samfundet

• 225 forskellige arbejdspladser

• 6600 ansatte, heraf ca. 400 socialrådgivere
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Socialudvalget

Myndighedscentre
Børnefamiliecent 

er København 
(8 lokale 
enheder)

Centerfællesskaber

7 centre udsatte 
gruppe

Center for 
specialinstitutioner

Center for opsøgende 
arbejde

Center for
krisecentre

Center Herberg Syd

Center Herberg Nord

Center for misbrug

Center for alkohol
behandling

9 centre
børn og unge

Center for dag- og døgnins. 
for skolesøgende børn

Forløbscenter

Center for akutinstitutioner

Center for 
specialinstitutioner

Center for udsatte og 
kriminalitetstruede unge

Center for misbrug

Center for familiepleje

Forebyggende og 
rådgivende center for unge

Center for 
familiebehandling og 
psykologisk rådgivning

6 centre 
psykiatri 

Center 
Thorup- 
gården

Center 
Sundby- 
gaard

Center Skt. 
Annæ Hjem

Center Linde- 
gården

Bocenter 
Hedelund

Bocenter 
Ringbo

10 bocentre handicap

Center for autisme og specialpædagogik

Center for selvstændige boformer

Center for variable boformer 2

Center for variable boformer 3

Center for særlig pædagogisk pleje og sygepleje

Center for multiple funktionsnedsættelser

Center for børn med handicap

Center for aflastningstilbud, projekter og 
midlertidigt ophold

Center for erhvervet hjerneskade

Center for fysiske handicappede

4 dagcentre handicap 

Kvintetten, Center for job, aktivitet og udvikling, 
Center for selvejende dagtilbud, IBOS

Hjemme
-pleje

Visitations- 
enhed 
Hjemme- 
plejen

Udfører- 
enheden, 

Hjemmeplejen 
(fem lokale 

baser)

Handicap- 
center 

København

Socialcenter 
København 

(5 lokale enheder)

Rådgivningscenter 
København 

(4 modtage-
og 4 behandlerenheder)

Direktionen

Sekretariatet

MR Handicap og psykiatri

MR Børn og familier

MR Udsatte grupper

DU Udsatte 
grupper

DU Børn og 
familier

DU Handicap og 
psykiatri

Tværgående Økonomi

IT og LIS 

HR Udvikling

HR Administration



Hvad har vi bl.a. fokus på lige nu?

• Effekt og effektstyring – hvad virker?

• Effektivisering - lean og arbejdet med at forbedre vores 
arbejdsgange og processer

• Standardisering – fastlæggelse af serviceniveau for at 
ensartethed i ydelserne til borgerne på tværs af byen

• Individualisering - vi skal tættere på borgerne, bl.a. ved 
mere fokus på det opsøgende gadeplansarbejde – vi 
større udstrækning møde borgerne, hvor de er…..
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Jobprofiler

Den effektorienterede 
socialrådgiver

Den niveaufastsættende 
socialrådgiver

Den klassiske sagsbehandlende
socialrådgiver

Den procesoptimerende 
socialrådgiver
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Eksempler på karriereveje

Socialrådgiver

Organisationskonsulent

HR chefkonsulent

Master

Pædagog / 
socialrådgiver

Mange år som 
pædagogisk konsulent

Fortsat pædagogisk 
konsulent

Den sociale
kandidatuddannelse

Socialrådgiver

Teamchef

Områdechef 
el. kontorchef

Master

Socialrådgiver

Teamchef 

Centerchef

MPA
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