En af vores dygtige behandlere går på barsel, og derfor søger vi en barselsvikar – er det dig?
KFUM’s Sociale Arbejde søger en barselsvikar til stillingen som projektmedarbejder til Projekt Ballast – en behandlingsindsats for børn, der vokser op i familier med misbrugsproblematikker. Vi søger en pædagog, socialrådgiver,
lærer eller anden med en socialfaglig uddannelse og meget gerne med uddannelse i den neuroaffektive metode.
Som behandler får du arbejdssted i Esbjerg, men skal også dække Varde og Fanø Kommune.
Projekt Ballast er et 4-årigt projekt, der løber til og med udgangen af 2019 – med midler bevilget af Socialstyrelsen.
Projektets målgruppe er børn og unge fra 5 til 25 år, der er vokset op i familier med misbrugsproblematikker. Målet
med projektet er at give disse børn og unge mulighed for at få behandlet de traumer, deres opvækst har givet dem
og at give børnene og de unge et professionelt behandlingstilbud i grupper og ved individuelle samtaler. Gruppeforløbende tilrettelægges efter Susan Harts metode, NUSSA.
Den faglige tilgang for projektet er den neuroaffektive metode, som du skal have kendskab til.
Se mere om projektet på projektballast.dk og om KFUM's Sociale Arbejde på kfumsoc.dk.

Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring med at arbejde med udsatte børn og
unge – gerne fra målgruppen beskrevet ovenfor. Derudover forventer vi, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er faglig kompetent og god til at skabe relationer
Har indsigt i kommunale tilbud og muligheder i forhold til målgruppen
Er energisk med gå-på-mod og er idérig og pædagogisk kreativ
Har erfaring med både individuelle samtaler og gruppesamtaler
Kan samarbejde tværfagligt
Er empatisk, rummelig og positiv
Trives i en uforudsigelig hverdag og har mulighed for at arbejde eftermiddage og aftener
Har godt overblik og kan lide at tage ansvar og se muligheder
Har gode evner for koordinering og strukturering

Vi tilbyder et job, hvor der:
•
•
•
•

Er mulighed for at skabe noget nyt for målgruppen
Arbejdes værdibaseret og med stor faglighed
Er mulighed for personlig udvikling og supervision
Er sparring og samarbejde med kolleger/projektgruppe

Jobbet er en del af et organisations- og værdifællesskab med dedikerede medarbejdere og frivillige, der arbejder
ud fra den danske folkekirkes grundværdier og samarbejder om en bred diakonal social indsats. I KFUM’s Sociale
Arbejde finder du et godt arbejdsmiljø med gode personlige udviklingsmuligheder.

Arbejdsuge på 30 timer, hvor du skal påregne eftermiddags- og aftenarbejde ca. to gange om ugen, da de deltagende børn og unge skal have fri fra skole for at kunne deltage.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til KFUM’s Sociale Arbejdes Lønregulativ.

Vedlæg udover motiveret ansøgning også CV samt relevante eksamensbeviser og udtalelser.
Send din ansøgning til ballastsyd@kfumsoc.dk senest d. 4. marts 2019 kl. 23.
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Vi afholder samtaler d. 11. marts 2019 på Ballasts kontor i Esbjerg.
Tiltrædelse d. 1. maj 2019.

Har du spørgsmål til stillingen, så send en mail til projektleder Trille Nikolajsen på tn@kfumsoc.dk.
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