Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”, ”såpe” og
”frelse”. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdomsbekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager,
rettferdig handel og nødhjelp. Frelsesarmeen arbeider i over 120 land.

Frelsesarmeens barne- og familievern, Tryggheim søker

Ledende miljøterapeut vikariat
Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet innen Frelsesarmeen som ønsker å være med å gjøre et
verdibasert arbeid for utsatte barn og deres familier. Vår virksomhet består av 6 barne- og ungdomsinstitusjoner,
3 fosterhjemsavdelinger, 9 home-start avdelinger, samt ulike ettervernstiltak.
Tryggheim er en omsorgsinstitusjon i Stavanger med 5 plasser for ungdom i alderen 13-20 år. Plassering er etter
lov om barnevernstjenester §§ 4-4, 6 ledd og 4-12. Vi fokuserer på mestring og relasjonsbygging i trygge rammer
med trygge voksne.

Informasjon om stillingen:
Stillingen er 100% i turnus, med arbeid hver 4 helg.
Vikariatet er ledig fra 01.09.19-31.12.20, med
mulighet for forlengelse.
Arbeidsoppgaver bl.a.:
Lede det faglige arbeidet
Veiledning av personal
Deltagelse på ansvarsgruppemøter og
samarbeidsmøter
Miljøterapeutisk arbeid inkl. hovedkontakt ansvar
Ansvar for turnus
Rapportering
Stedfortreder for enhetsleder
Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:
3-årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog,
sosionom eller vernepleier
Det er ønskelig med relevant videreutdanning (f.
eks. miljøterapi, familieterapi, psykiatri)
Erfaring fra institusjonsarbeid, arbeid med ungdom
Stillingen krever førerkort klasse B
De som ansettes må fremlegge gyldig politiattest

Vi søker en person:
Vi søker en ledende miljøterapeut som ønsker å
være med på legge til rette for en god, faglig
utvikling ved institusjonen, og være med på å lede
det miljøterapeutiske arbeidet.
Med gode mellommenneskelige egenskaper.
Med god muntlig og skriftlig framstillingsevne
Som er løsningsorientert, fleksibel, selvstendig og
ansvarsbevisst
Er en trygg, omsorgsfull og ærlig voksen, som ikke
er redd for å stå i vanskelige situasjoner og grenser
Den som ansettes må arbeide i samsvar med
Frelsesarmeens kristne grunnsyn.
Vi tilbyr:
• En spennende og utfordrende stilling
• Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ
• Pensjonsording
Spørsmål:
Spørsmål kan rettes til Enhetsleder Tone Torkelsen
på telefon 958 02 493 eller regionleder Ann-Karin
Carlsen på telefon 95 74 69 76
Tiltredelse: snarest
Søknadsfrist: 25. august 2019
Sendes til: tone.torkelsen@frelsesarmeen.no
Søknadspapirer returneres ikke.

