Familjerådgivare till Familjerådgivningen
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen
med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden.
Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk
arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi
Norrköpings framtid.
Vilka är vi?
Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet med det övergripande målet att genom
terapisamtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i par- och
familjerelationer.
Arbetsgruppen är erfaren och har auktoriserade familjerådgivare samt medarbetare som är
legitimerade psykoterapeuter.
Verksamheten vänder sig till vuxna personer i Norrköpings kommun liksom till Finspångs och
Söderköpings kommuner. I upptagningsområdet finns ca 180 000 invånare.
Dina arbetsuppgifter
Som familjerådgivare möter du i ditt arbete par som söker hjälp med olika samlevnadsproblem,
ofta i akut kris. I arbetet ingår även samtal med vuxna i familjer med andra relationssvårigheter.
Arbetet innebär ett självständigt behandlingsansvar och innefattar allt från krisbehandling till
längre bearbetande samtalskontakter. I arbetsuppgifterna ingår även utåtriktat arbete med mål att
förebygga relationsproblem.
Till stöd i arbetet finns handledning och metodseminarier.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning med beteendeinriktning
som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare krävs minst en grundläggande
psykoterapiutbildning, egenterapi och handledning samt erfarenhet av arbete med vuxna i konflikt
och akuta kriser.
Utbildning i sexologi och/eller familjeterapi är meriterande.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet samt erfarenhet av arbete med par, helst
familjerådgivning. Värdefulla erfarenheter är arbete inom familjerätt, psykiatri eller med våld i nära
relation.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Sista ansökningsdatum: 27 september
Kontakt: Enhetschef Maja Höjer, enhetschef, på 011-15 79 07
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller
könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt
rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Vi
undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna
annons.

