
LivaRehab søger erfaren socialrådgiver 

Liva - Forening mod skadevirkninger af prostitution 

Liva – Forening mod skadevirkninger af prostitution er en landsdækkende social organisation, som tilbyder 
rådgivning, behandling, VISO-ydelser samt midlertidigt botilbud til udsatte. Vi arbejder med mennesker med 
senfølger af prostitution, incest og seksuelle overgreb samt med kvinder og børn, der er udsat for vold m.m.  

Liva er en NGO med et stærkt værdigrundlag, som arbejder på et fundament af sammensat finansiering 
indeholdende offentlige og indsamlede midler samt puljer. 

Vi tilbyder rådgivning, psykolog- og psykiatersamtaler, gruppeforløb, undervisning, 
beskæftigelsesfremmende tilbud, ressourceforløb, økonomisk rådgivning, midlertidigt botilbud under 
servicelovens §109 og meget mere. 

Vi søger en erfaren, kompetent og engageret socialrådgiver med efter- og videreuddannelse, idet jobbet 
kræver stor forståelse og implementering af bestemte teorier og metoder samt hands-on praktisk erfaring. 

Vi ser gerne, at du har erfaring fx fra en kommunal forvaltning og/eller erfaring fra en NGO.  

Kunne du tænke dig en stilling som socialrådgiver for LivaRehab Hovedstaden, så kan vi tilbyde et spændende 
job i en værdibaseret organisation.  

Dine opgaver bliver blandt andet at: 

• arbejde som socialrådgiver ud fra Livas værdigrundlag og metoder 

• afholde individuelle- og gruppesamtaler  

• udarbejde behandlingsplaner/progressionsrapporter og afsluttende rapporter for den enkelte 

deltager 

• tilrettelægge aktiviteter i forhold til den enkelte deltager 

• være tovholder på deltagernes forløb, herunder varetage opgaver som koordinator  

• afholde samarbejdsmøder med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere 

• samarbejde med ekstern evaluator 

• implementere projekter som projektets socialrådgiver  

• dokumentere arbejdet og arbejdsgangen 

Vores forventninger til dig er, at du:  

• er uddannet og en erfaren socialrådgiver 

• har erfaring med at arbejde med udsatte kvinder og/eller psykisk sårbare grupper 

• er god til at læse og fortolke 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 bevare overblikket i en travl hverdag 

• kan forstå dokumentationskrav og formår at implementere disse i din arbejdsgang 

Du skal være indstillet på, at der vil være en del praktiske og administrative opgaver i din stilling. 



Yderligere kvalifikationer: 

• Du har gode kommunikationsevner 

• Du kan samarbejde i et team og trives med fleksible arbejdstider 

• Du har erfaring med krise- og traumehåndtering 

• Du har god IT- og økonomiforståelse 

• Du har et veludbygget netværk, som er etableret gennem mange års samarbejde med kommuner, 

tilsyn m.v. 

• Du er udadvendt, tillidsskabende og kan levere resultater 

Vi tilbyder: 

• Fagligt dygtige ledere og kollegaer  

• Medarbejder-supervision og sparring af høj kvalitet  

• Mulighed for løbende kompetenceudvikling  

• Deltagelse i spændende arrangementer i og uden for organisationen  

• God frokostordning 

 

Ansættelsesforhold: 

Stillingen er på fuld tid, og der er tale om en fastansættelse. Der indhentes børne- og straffeattest for den, 
der ansættes i stillingen. 

Tiltrædelse: 1. maj 2022 eller efter aftale.  

Du kan læse mere om os på www.livarehab.dk og www.livashelter.dk 

Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte Flora Ghosh på mail flora@livarehab.dk eller på telefon 
88 44 20 00. 

Vi gør opmærksom på, at Liva har røgfri arbejdstid. 

Løn: 

Løn efter kvalifikationer. Liva har ikke overenskomst men følger vejledende lønniveau fra relevante 
organisationer og Dansk Erhverv. 

Ansøgning: 

Din ansøgning vedlagt CV, eksamensbeviser samt relevante referencepersoner sendes i én pdf-fil til 
job@livarehab.dk. Ansøgningen mærkes ”Socialrådgiver HS”. 

Ansøgningsfristen er søndag den 20. marts 2022 kl. 00.00. 

Ansættelsessamtaler bliver afholdt i uge 12. 

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk 
baggrund til at søge job hos os.  
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Værdigrundlag:  

Vi arbejder med mennesker, der behøver støtte til rehabilitering. Vi ved, at prostitution, vold og seksuelle 
overgreb skader, og at den bedste metode til at sikre en succesfuld rehabilitering er at støtte den enkelte til 
at blive hovedaktør i eget liv. Vi ønsker at bringe håb, yde omsorg til og arbejde for de mennesker, der er 
udsatte for skadevirkninger af prostitution og/eller fysisk, psykisk, økonomisk og seksuelt orienteret vold og 
overgreb for at forebygge udnyttelse. Det er vores opgave at arbejde for en verden, hvor kvinder, mænd og 
børn klarer sig godt efter et liv med vold. Vi arbejder anerkendende med feministisk etik og grundsyn.  

 

 

 

 

 

 

 


