
 

Leksands kommun har 1 500 medarbetare och vår gemensamma vision är service av 
hög kvalitet till våra 15 300 medborgare genom fortsatt utveckling, tydligt ansvar och sund 
ekonomi. Kommunen har ett differentierat näringsliv och kännetecknas av en positiv 
framtidstro. Vi står nu inför en spännande framtid där uppgiften är att skapa 
förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling. Välkommen att läsa mer på 
www.leksand.se 

                                        Just nu söker vi en 

Familjerådgivare 

Gagnef, Vansbro, Leksand och Rättvik bedriver gemensamt 
Familjerådgivning för kommunmedborgarna. Leksand är värdkommun för 
Familjerådgivningen och tillhör sektorn Lärande och stöd. Verksamheten är 
främst förlagd till lokaler i centrala Leksand.  
 
Vi söker en ersättare för vår kollega som går i pension. 
 
Dina arbetsuppgifter som Familjerådgivare... 
Verksamheten har sin tyngdpunkt i relationsbehandling vid 
samlevnadsproblem i par- och familjerelationer samt krisbearbetning för 
enskilda. Arbete med parrelationen är huvudfokus och familjerådgivningens 
specialitet. Som familjerådgivare har man ett självständigt 
behandlingsansvar. I arbetet ingår också visst utåtriktat arbete t.ex 
samverkan med barn- och mödravårdscentralen samt medverkan i de 
samverkande kommunernas arbete med våld i nära relationer. I 
familjerådgivarens uppdrag ingår att medverka i verksamhetsutveckling och 
interna uppgifter.  

Vi söker... 
dig som har socionomexamen med fortbildning i psykoterapi, minst steg 1, 
alternativt familjeterapi. Egenterapi erfordras. Olika påbyggnadsutbildningar 
och erfarenheter är meriterande, t ex leg. psykoterapeut, familjerådgivning, 
familjevåld samt sex- och samlevnad. Krav på B-körkort. 
 
Det är bland annat viktigt att du har uppnått en personlig mognad, är 
självgående och har god samarbetsförmåga. 

Vi erbjuder vår nya medarbetare... 
en spännande och utvecklande anställning i en lagom stor kommun i 
förändring. Tjänsten är en deltid 75% tillsvidare och vi ser gärna att du börjar 
hos oss 2015-05-01 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell 
lönesättning.  

 

http://www.leksand.se/


Vill du veta mer? 
Kontakta Madeleine Dolleris, enhetschef Individ- och familjeomsorg, tfn. 0247 
– 806 60 eller Kaarina Brygel, familjerådgivare, tfn. 0247 – 151 88. Fackliga 
representanter nås via Leksands kommuns växel, tfn. 0247 – 800 00. 

För den som erbjuds anställning krävs, enligt Lagen om registerkontroll, 
utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. 

Välkommen med din ansökan! 

Du söker via vår hemsida www.leksand.se/ledigajobb . Bifoga personligt brev 
och CV. Din ansökan vill vi ha senast 2015-01-18. 

 

http://www.leksand.se/ledigajobb

