
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Familievernkontoret Homansbyen

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har
regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett
hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet som er underlagt Barne,-  og inkluderingsdepartementet. Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og
spennende endringer. Vil du være med?

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat,
region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Homansbyen familievernkontor er ett av to offentlige familievernkontor i Oslo. Kontoret utfører lovpålagte meklingsoppgaver og hjelp i
samlivsvansker og familiekonflikter. Kontoret ligger sentralt plassert i Oscars gate.

Familieterapeut
Homansbyen familievernkontor har ledig fast 100% stilling som familieterapeut, tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Terapi og rådgivning for familier, par og enkeltpersoner med relasjonsproblematikk.
Mekling for foreldre i henhold til ekteskaps- og barnelov.
Utadrettet og forebyggende virksomhet som veiledning, undervisning og kurs.
Deltakelse i intern fagutvikling.

Kvalifikasjoner

Det kreves treårig relevant høyskoleutdanning som sosionom eller barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi tilsvarende
minimum 60 studiepoeng.
Det kreves relevant arbeidserfaring som familieterapeut.
Homansbyen familievernkontor er særlig opptatt av involvering av barn. Kompetanse og interesse for samtaler med barn og unge vil
derfor vektlegges.
Erfaring med arbeid i et tverrkulturelt felt er ønskelig.
Søkere med master i familieterapi kan ha en fordel.
Erfaring fra å drive systematisk fagutvikling, kurs, veiledning og undervisning er ønskelig.

Personlige egenskaper

Initiativ, selvstendighet og kreativitet.
God evne til tverrfaglig samarbeid, teamarbeid og kulturforståelse
Interesse for systematisering, skriftliggjøring og formidling av fagkunnskap.
Interesse for å delta i utadrettet virksomhet, slik som kurs, undervisning og gruppevirksomhet.
God arbeidskapasitet, og vilje til å påta seg faglige utfordringer.

Personlig egnethet og teamsammenssetning vektlegges.

Menn og søkere med ikke-vestlig bakgrunn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

Et kreativt og særlig godt arbeidsmiljø, med dyktige og motiverte medarbeidere.
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i kode 1173 klinisk sosionom, eller 1510 spesialutdannet barnevernspedagog i LR 18, alt 3-
9, p.t. 381 000 - 544 400 pr år. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om
boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Mulighet for deltakelse i prosjekter og fagutvikling.

Generelle opplysninger

Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede
kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens
inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
Stillingen er for tiden lagt til Homansbyen familievernkontor
Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) - virksomhet.
Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jfr Lov om Barnevern § 6-10, og forskift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke vedlegges
søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på
søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
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Kontaktpersoner for stillingen
Fungerende leder Joachim Dahl, tlf 466 16 542

Familieterapeut Toril Hepsø, tlf 466 16 660

Søknad  med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester, med bekreftet stillingsstørelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 20.09.2018

 

Jobbnorge-ID: 156738, Søknadsfrist: 20. september 2018

Utlysningstekst (156738).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 11. september 2018 kl. 21:41 Side 2 / 2


