LivaRehab søger erfaren socialrådgiver med til Afdeling Vordingborg
LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution
Vil du være med til at gøre en forskel for udsatte og psykisk sårbare? Vil du arbejde relations orienteret og
empowerment-baseret? Vil du kunne arbejde med at samarbejde med Region Sjælland og kommunerne? Og
vil du styrke Vordingborg afdeling som en erfaren socialrådgiver med tovholderfunktion?
Hvis du kan, så kan vi tilbyde et spændende job i en værdibaseret organisation.
LivaRehab tilbyder hjælp til udsatte, der har fået skader af prostitution og seksuelle overgreb m.m. Vi søger
en engageret socialrådgiver med erfaring i arbejde med psykisk sårbare mennesker, mennesker der har
været udsat for incest og seksuelle overgreb, mennesker der har været i prostitution. Vi ser gerne, at du har
erfaring fra en kommunal forvaltning og/eller erfaring fra en NGO og gerne med faglig ledelseserfaring.
Dine opgaver bliver blandt andet at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejde som socialrådgiver ud fra LivaRehabs værdigrundlag
Afholde individuelle- og gruppesamtaler
Tilrettelægge aktiviteter i forhold til den enkelte deltager
Være tovholder for deltagernes forløb, herunder varetage opgaver som jobkonsulent
Afholde samarbejdsmøder med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere
Samarbejde med ekstern evaluator
Sikre bæredygtighed i organisation
Sikre udvikling og kontinuerlig i organisation som ledelsens repræsentant

Vores forventninger til dig er, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er uddannet og erfaren socialrådgiver
Har erfaring med arbejde med udsatte kvinder og/eller psykisk sårbare grupper
Er god til lovgivning
Har erfaring med tværfagligt samarbejde
Har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
Kan samarbejde i tværfaglige teams
Kan arbejde struktureret og er god til at holde overblik i en kaotisk hverdag
Kan indgå i evidensbaseret forskning
Har ledelseserfaring
Er ikke blege for at tage sælgerkasket på

Vi tilbyder:
Et selvstændigt job i en mangfoldig NGO, der arbejder med sammensat finansiering, der indeholder
offentlige midler, puljer og indsamlede midler. LivaRehab har et klart værdigrundlag og ønsker at være aktiv
medspiller og med til at sætte dagsordenen i den danske socialpolitik.
LivaRehab er etableret af LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution, en frivillig organisation. Vi
tilbyder rådgivning, psykolog- og psykiatersamtaler, gruppeforløb, undervisning, beskæftigelsesfremmende
tilbud, ressourceforløb, økonomisk rådgivning og meget mere.
Værdigrundlag
LivaRehab er et rehabiliteringstilbud, der tilbyder en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats til
mennesker med følger fra skader af prostitution, vold og seksuelle overgreb. Vi fokuserer på mennesker, der
behøver støtte til rehabilitering og til at overkomme et familie- og arbejdsliv. LivaRehab arbejder ud fra en
overbevisning om at prostitution skader samt at den bedste metode til at sikre en succesfuld rehabilitering er
at støtte den enkelte deltager til at blive hovedaktør i eget liv.

LivaRehab indfører Røgfrit arbejdstid pr. 1. november 2018.
Ansættelsesforhold
Stillingen er på 31 timer pr. uge eller efter aftale. Tiltrædelse: Fra den 1. august 2018 eller efter aftale. Der
er tale om en fast stilling.
Du kan læse mere om LivaRehab på www.livarehab.dk
Kontakt
Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte Flora Ghosh på 53 71 61 00.
Vi skal have ansøgningen senest den 14. maj 2018, kl. 12:00. Mrk. ”Socialrådgiver Vordingborg”. Send
ansøgning, CV og andre bilag til: job@livarehab.dk. Der afholdes samtaler på LivaRehabs hovedadresse:
Dronningensvej 4, st. Frederiksberg.
Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordres alle
interesserede – uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder – til at søge stillingen.
Ansøgning kan sendes til: job@livarehab.dk

