Familjerådgivare
Falu kommun
Familjerådgivare / Familjeterapeut
Kommun: Falun
Heltid
Tillsvidare
Vanlig anställning
I Falu kommun finns en mängd intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har
ingenjörer, kommunikatörer, lärare, undersköterskor, projektledare och jurister samt 214
andra yrkesbefattningar. Vår vision är Ett större Falun. Vi ska vara enkla att samarbeta med
och till nytta för faluborna. Vi gör skillnad och vi har jobb som märks. Vi är dessutom en
arbetsgivare som vill ta tillvara våra medarbetares fulla kompetens - det vet vi leder till
utveckling både för individen och för organisationen. För oss är det viktigt att ge våra
medarbetare ett hållbart arbetsliv, vilket vi kallar ”Balans i livet”. Vi satsar alltså mycket på
de mjuka värdena – hur människor mår, blir bemötta och kan växa – eftersom det är vår
definition av att vara en riktigt bra arbetsgivare. I Falu kommun eftersträvar vi jämställdhet
och vi ser gärna en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi
välkomnar därför sökande som bidrar till detta. Familjerådgivningen i Falu kommun söker en
Familjerådgivare. Familjerådgivningen i Falu kommun är en liten enhet med två medarbetare.
Familjerådgivningen finns organisatoriskt inom socialförvaltningens vuxensektion.
Familjerådgivning är sedan 1995 en lagstadgad verksamhet. Uppdraget formuleras i
Socialtjänstlagen (SoL) 5 kapitlet 3 §, tredje och fjärde stycket. "Kommunen ska sörja för att
familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig
rådgivare kan erbjudas dem som begär det". "Med familjerådgivning avses i denna lag en
verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i
parförhållanden och familjer". (Lag (2013:1000) Inom verksamheten råder absolut sekretess
enligt OSL 26 kapitlet 3 §. Arbetsuppgifter Som familjerådgivare är din huvuduppgift att
genom terapisamtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och
andra familjerelationer. Familjerådgivningen erbjuder samtal till par och familjer i syfte att
bearbeta samlevnadskonflikter. Syftet för samlevande par är att bistå dem så att de kan
hantera sina konflikter, problem och krissituationer på sådant sätt att de kan fortsätta leva
tillsammans. För par som separerar är det viktigt att få hjälp att minska konflikterna och att
underlätta ett gemensamt föräldraskap. Tillräckliga kvalifikationer -Socionomprogrammet,
eller motsvarande högskoleutbildning med beteendeinriktning. - Grundläggande
psykoterapiutbildning motsvarande steg 1, inklusive egenterapi och handledning - Flerårig
erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete eller relationsbehandling Personliga egenskaper Vi ser
att du är trygg i din roll och kan arbeta självständigt. Du behöver ha en god förmåga att
självständigt planera och strukturera upp ditt egna arbete. Meriterande kvalifikationer -

Uppfyller krav motsvarande auktorisation genom KFR eller KYFA Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Upplysningar
Jessica Dahrén, Enhetschef, Jessica.dahren@falun.se, 023-876 65 Fackliga företrädare
Christina Johansson, Vision, 023-821 10, christina.johansson@falun.se Jan Nyberg, SSR,
023-82167 Kontaktinformation Jessica Dahrén, Enhetschef Arbetsplats Hantverkaregatan 6
791 60 Falun

Arbetslivserfarenhet
Familjerådgivare / Familjeterapeut, erfarenhet efterfrågas (Krav)

Lön
Fast lön
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidare.
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Falu kommun
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http://www.falun.se/

Postadress
Falu kommun
Falu kommun
79183 Falun

Kontakt
Kontaktpersoner
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