Erfaren socialrådgiver til nyere krisecenter i København
LIVa- Forening mod skadevirkninger af prostitution åbnede i slutningen af 2018 et specialiseret krisecenter i
København for kvinder, der har været udsat for vold. Der er plads til 20 kvinder og 8 børn.
Vi har travlt og søger derfor endnu en kollega, som har lyst til at være en del af vores faste
kontaktpersonskorps, med start fra d. 1. april 2019.
Opgaver
Som socialrådgiver bliver du kontaktperson for nogle af de kvinder, der bor på krisecentret. Du får ansvar
for kontakt til relevante myndigheder, og din vigtigste opgave bliver at støtte og hjælpe kvinden og dennes
børn, mens hun bor på krisecentret.
Din profil
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du kan tilrettelægge aktiviteter i forhold til den enkelte kvinde og dennes børn
Du kan koordinere kvindens opholdsplan
Du kan støtte kvinderne med kontakt til forskellige offentlige myndigheder herunder deltagelse i
møder.
Udføre støtte til beboere, som f.eks. ledsagelse til møder, udarbejdelse af skrivelser, støtte til
strukturering og organisering, for blot at nævne nogle.
Samarbejde tværfagligt på krisecenteret med de øvrige socialrådgivere, psykolog, psykiater,
ledelse, beskæftigelsesmedarbejdere, frivillige og andre kolleger.
skal være ekstra opmærksom på medfølgende børns trivsel
skal kunne håndtere eventuelle kriser og konflikter.
Er rolig og tillidsskabende.
Kan bevare overblik og handlekraft i pressede situationer og konflikter.
forstår respektfuldt og ydmygt at arbejde med mennesker i krise
Som person er du empatisk, struktureret, fagligt og relationelt reflekterende og har et afklaret
forhold til vold som et ligestillingsproblem

Vores forventninger til dig
•
•
•

•
•
•

•
•

Er uddannet og erfaren socialrådgiver på krisecenterområdet og/eller udsatte kvinder
Du har faglig viden og erfaring i relationsarbejde, gerne med efteruddannelse.
Har erfaring med tværfagligt samarbejde og kan samarbejde i tværfaglige teams
Har meget solide skriftlige og mundtlige kommunikationsevner og kan med skarp og hurtig pen
udfærdige udtalelser og underretninger til myndigheder.
Kan indgå i udarbejdelse af, og opfølgning på, udredning og opholdsplan for borgerens ophold på
krisecenteret, samt dokumentation af det konkrete arbejde samt resultater heraf.
Kan arbejde struktureret og er god til at holde overblik i en travl hverdag
Forstår respektfuldt og ydmygt at arbejde med mennesker i krise og har faglig viden eller erfaring
på området.
Som person er du empatisk, struktureret, fagligt og relationelt reflekterende og har et afklaret
forhold til vold som et ligestillingsproblem

Praktisk information
•
•

Som socialrådgiver skal du en gang ugentligt have aftenvagt og en gang om måneden weekendvagt
Dette betyder at jobbet også indebærer, at du kan få vagter, der falder i juledagene, til nytår, samt
på helligdage, hvilket du selvfølgelig skal være indforstået med, hvis du vælger at søge stillingen.
Liva har indført røgfri arbejdstid pr. 1. november 2018.

Vi tilbyder
•
•
•
•

Et job med ansvar i en mangfoldig og landsdækkende NGO
Supervision
Interne og eksterne uddannelsesforløb
Madordning

Ansøgning
Vi vil gerne se ansøgning og CV, sendt som én samlet fil til mailadressen job@livarehab.dk Ansøgningen
mærkes ”socialrådgiver til LivaShelter”. Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. april 2019.
Ansøgningsfristen er fredag den 18. februar 2019, kl. 12:00
Vi holder ansættelsessamtaler den 26. og 27. februar 2019.
Yderligere oplysninger
Vores hjemmeside fortæller det meste om os som organisation – så klik endelig ind på www.livarehab.dk
og www.livashelter.dk og læs mere. Du kan også finde os på både Facebook og Twitter. Har du mere
konkrete spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør og krisecenterleder
Trine Grünberger på trine@livashelter.dk Vi besvarer ikke spørgsmål om stillingen over telefon.
Vi ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordres alle
interesserede – uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder – til at søge stillingen.

