Konsulent i Fabu København til det socialfaglige område
Kunne du tænke dig et udfordrende job, hvor dine personlige og faglige kompetencer
kommer i spil? Du tilbydes et dynamisk arbejdsmiljø med erfarne konsulenter, der er
klar til at byde dig velkommen i Fabu. Vi lægger vægt på høj faglighed, selvledelse
under ansvar og en uhøjtidelig omgangstone.
Da en af vores konsulenter har søgt nye udfordringer, søger vi en ny konsulent til vores afdeling i Vanløse. Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. januar 2019.
Arbejdstiden er fleksibel - vores opgaver ligger oftest i ydertimerne, ligesom der i mindre omfang forekommer weekendarbejde.
Du kommer til at indgå i vores konsulentteam, som består af i alt 7 konsulenter med en baggrund som socialrådgiver/socialpædagog plus relevant efteruddannelse. I alt er vi 23 fastansatte medarbejdere og har en tæt tilknyttet faggruppe af eksterne samværskonsulenter.
Vi har kontor i Vanløse og Rødovre, og derudover har vi samværslokaler i Rødovre, Ringsted, Hillerød og Vordingborg. Desuden varetages samværsopgaver bl.a. på døgninstitutioner, i plejefamilier og på forældrenes bopæl.
Konsulentens arbejdsopgaver i Fabu omfatter
Et bredt udsnit af opgaver omkring udsatte børn og unge og deres familier. Pt. er der særligt
fokus på udviklingsstøttende indsatser i hjemmet. I arbejdet vil indgå varetagelse af samvær
mellem anbragte børn og deres forældre i hjemmet, på ture eller i vores samværslokaler
rundt om i landet. Derudover varetager vi også komplicerede opgaver inden for familiepleje,
minoritetsområdet samt netværk mv.
Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du










Er en robust og erfaren konsulent inden for området med udsatte børn, unge og deres familier
Besidder en faglig uddannelse inden for børneområdet (socialpædagog eller socialrådgiver)
Har videreuddannet dig inden for familieområdet og tilegnet dig viden om og praksiserfaring med familiebehandling/familieindsatser, undervisning, supervision mv.
Har interesse for og lyst til at påtage dig samværsopgaver samt specialopgaver inden
for familieplejeområdet
Har særdeles gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
Har forståelse for samspillet mellem juridiske og sociale aspekter i det daglige arbejde
Er fleksibel i forhold til arbejdstid, også i ydertimerne. Der vil forekomme arbejde på
lørdage/søndage i mindre omfang
Har udpræget gode samarbejdsevner og kan etablere og fastholde konstruktive relationer til både samarbejdspartnere, forældre, kolleger og andre interessenter
Ikke er bange for at give ud af din viden, og at du fra start, i samarbejde med dine nye
kolleger, bidrager/medvirker til opdyrkning af nye indsatser

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med projekter, er idérig og kan omsætte ideer til handling.
Personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du








Evner at have mange bolde i luften på samme tid uden at miste retning, fokus eller
evne til at prioritere
Arbejder systematisk og struktureret med fokus på både selvstændig planlægning, tilrettelæggelse, udførelse og opfølgning på opgaver
Er i stand til at håndtere akutte situationer og perioder med spidsbelastning konstruktivt og løsningsorienteret
Er serviceminded, positiv og imødekommende af natur og trives med at udfolde dit
service-gen over for kolleger og samarbejdspartnere
Kan lide at arbejde i grupper, men også er en selvleder og kan arbejde selvstændigt i
marken
Har en empatisk personlighed og humoristisk sans
At du personligt såvel som fagligt har overblik og styrke til at starte en sagsstamme
op fra bunden

Vi kan tilbyde







En arbejdsplads med mange spændende, også fremtidsrettede, arbejdsområder
Kontinuerlig supervision på højt fagligt niveau
En afvekslende hverdag
En fri og uformel omgangstone
Mulighed for deltagelse i kurser mv.
En ledelse, der giver dig plads til udvikling og nye ideer

Vi værdsætter mangfoldighed og opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller
etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Du er velkommen til at kontakte faglig konsulent Heidi Møller-Rasmussen på mobil 20 12 67
37 for yderligere information.
Løn efter gældende lokalaftale består aktuelt af grundløn kr. 32.807,87 plus et selvforvaltningstillæg på kr. 3.075,44 pr. mdr. Herudover er der tilknyttet en PKA-pensionsordning på
15,1%.
Det er en forudsætning, at du har kørekort og bil til rådighed.
Ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes pr. mail til fabu@fabu.dk, så vi har den senest 1.11.2018 kl. 12:00
Modtagne ansøgninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt.
Ansættelsessamtaler Der afholdes 1. runde samtaler på følgende datoer: 7. og 8. november 2018. Herudover afholdes 2. runde samtaler d. 14. november 2018.

