Familjerådgivare

Om arbetsplatsen
Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I
kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig
som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och
människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för
personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på
riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!

Arbetsuppgifter
En av våra medarbetare går i pension och vi söker hens efterträdare! Vill du ha en arbetsplats med ett stort engagemang
och trivsel? Kom och bli min nya kollega tillsammans gör vi Gävle bättre!
Familjerådgivarens främsta arbetsuppgift är psykoterapeutiska men även rådgivande samtal med fokus på vuxna
relationer. Samtalen sker huvudsakligen med par men även med människor som kommer i andra vuxna relationsformer
som exempelvis vuxna syskon.
Arbetet innefattar krisbehandling, konflikthantering och bearbetande samtalsserier. I tjänsten ingår även telefonrådgivning
till allmänheten och viss utåtriktad och förebyggande verksamhet i form av information, konsultation och utbildning. Vårt
upptagningsområde är Gävle kommun, Sandviken kommun, Ockelbo kommun, Hofors kommun och Älvkarleby kommun.
Samtalen sker på vår mottagning i Gävle. I teamet arbetar fem familjerådgivare och en administratör.
Som familjerådgivare har du tillgång till extern handledning varje månad och som ny får du även en god introduktion med
en erfaren familjerådgivare som handledare.

Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller liknande utbildning samt grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). Det är
meriterande om du har erfarenhet som familjerådgivare eller liknande arbete.
För att trivas i denna tjänst behöver du som person tycka om att stödja och hjälpa andra människor. Du har ett
professionellt förhållningssätt och har uppnått en personlig mognad. Vidare har du god förmåga att på ett strukturerat och
självständigt sätt lägga upp ditt arbete då du oftast är ensam som behandlare. Du har god förmåga att skapa förtroende
och goda relationer. Du är även flexibel och har god samarbetsförmåga eftersom vissa ärenden kräver två behandlare. Du
har intresse och förmåga att på egen hand söka och ta till dig ny relevant kunskap inom området. Det är en självklarhet för
dig att utgå från ett barnperspektiv i ditt arbete.
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Göra en digital ansökan via denna länk.
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Magnus Edvinsson
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Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi
dig skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd
medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra
arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det
vara en merit.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss
därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

