
Familjerådgivare  

 

Om arbetsplatsen 

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande 

näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av 

alla årstider.  Socialförvaltningen har medborgarnas behov i centrum och utgår ifrån socialnämndens vision "Meningsfullt liv i 

Luleå". Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, 

tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.  

 

Socialförvaltningen är indelad i verksamhetsområdena Vård och omsorg, Hälso- och sjukvård samt Individ och 

familjeomsorg.  

Arbetsuppgifter 

Vi söker en engagerad arbetskamrat och familjerådgivare med rätt kvalifikationer, som kan kompletterar oss i teamet och 

bidra till en Familjerådgivning i tiden. 

 

Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Hit söker sig besökare på eget initiativ, som 

vill ha stöd att hantera svårigheter eller konflikter i sina nära relationer. 

 

Som familjerådgivare arbetar du med terapeutiska samtal, främst parsamtal men även samtal i andra konstellationer eller 

enskilt. Samtalen har ett relationellt fokus där krisbearbetning, konflikthantering och reparerande av relationer är vanligt 

förekommande teman. Du arbetar självständigt och har eget behandlingsansvar. I uppdraget ingår även utåtriktat arbete 

som information och konsultation.  

 

Just nu arbetar vi aktivt med att utveckla nya former och arbetssätt som gör oss mer tillgängliga. Alla medborgare ska känna 

att familjerådgivningen finns till för dem, oavsett kön, kultur, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning  

 

Arbetsgruppen är liten och därför behöver vi i alla frågor; från utveckling till genomförande, allas engagemang och 

ansvarstagande. 

 

Vi kan erbjuda dig: 

• En hälsofrämjande och kreativ arbetsplats med engagerade kollegor. Arbetsglädje och trivsel är viktigt för oss! 

 

• Kompetensutveckling genom utbildning och fortbildning som uppdraget kräver samt extern handledning, kollegial 

handledning och reflektionstid.   

 

• Flexibel arbetstid och friskvårdsförmån som underlättar samspelet mellan arbete, fritid och familjeliv. Vi tillämpar rätt till 

heltid och möjlighet till deltid. Det betyder att du kan påverka din arbetstid om det fungerar med hänsyn till verksamhetens 

behov. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har socionomexamen samt vidareutbildning i psykoterapi steg 1 eller utbildning som bedöms likvärdig. Det 

är meriterande med en bred erfarenhet av terapeutiskt arbete med individer, par eller familjer. Det är också meriterande med 

utbildning i EFT (Emotionellt Fokuserad Terapi), sexologi, våld i nära relationer samt om du är auktoriserad familjerådgivare.  

Erfarenhet av terapeutiska samtal krävs. 

 

Som person är du lyhörd, självständig och har god samarbetsförmåga med förmåga att hålla många perspektiv. Du är trygg i 

din egen kompetens och trivs med behandlingsarbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och på vilket sätt du 

kompletterar teamet. 

Anställningens omfattning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning 

Omfattning: Heltid 

Tillträde enligt överenskommelse  

Ansökan 

Ansök senast: 2019-10-13 



Referensnummer: A904028 

Välkommen att söka genom att: 

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Anställning 

Antal annonserade arbetstillfällen: 1 

 

Kontakt 

Kontaktperson Fackliga företrädare 

Maria Eriksson 

enhetschef 

0920-45 55 71 

 

 

 

Josefin Thyselius 

Akademikerförbundet SSR 

0920-45 30 00 

 

 

 Maria Stridsman 

Vision 

0920-45 30 00 

 

 

 

Övrigt 

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid.  För att arbeta hos oss ska du 

dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta.  

 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och 

arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en 

möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella 

minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.  

 

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande 

förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret. 

 

Tips!  

Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun 

Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb 

https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=8b978162-0e9d-40c4-aafd-0f2435ab26ca
https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=8b978162-0e9d-40c4-aafd-0f2435ab26ca

