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 rusomsorg region sør søker

Prosjektmedarbeidere

Fyrlyset og Feltpleien er Frelsesarmeens kontaktsenter og helsetilbud for rusmiddelavhengige over 18 år. Mange har
også ulike psykiske utfordringer. Vi er første trinn i vår tiltakskjede for målgruppen. Vi har drop-in tilbud. Vi legger
vekt på å ha gode kontakter og relasjoner til det øvrige tiltaks- og behandlingsapparatet.
Fyrlyset og Feltpleien har fokus på å se den enkelte person og imøtekomme dens behov. Vi ønsker å inspirere og
legge til rette for at våre besøkende får positivt innhold i hverdagen og økt livskvalitet. Vi tilbyr blant annet samtaler,
bistand med helseutfordringer, sosialfaglig oppfølging, kapellantjenester, aktiviteter, matservering, tilgang på dusj,
klær og vaskeritjenester. Vi har oppsøkende virksomhet på kveldstid.
Stillingene er prosjektstillinger inn i vårt prosjekt «Tett på det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum». Dette prosjektet er
tildelt midler fra Helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er å gi økt livskvalitet gjennom å drive aktivitetstilbud
rettet mot personer med rusmiddelproblemer.
Informasjon om stillingene:
• To stk 50 % prosjektstillinger, ett års varighet, med
mulighet for forlengelse.
• Primært arbeid på dagtid, noe kveldsarbeid må
påregnes
Arbeidsoppgaver bl.a:
• Delta i utforming og drift av prosjektet «Tett på det
åpne rusmiljøet i Oslo sentrum»
• Ta initiativ til å gjennomføre aktiviteter sammen
med våre brukere.
• Deltagelse i internt utviklingsarbeid og planlegging.
• Delta i oppsøkende arbeid i byens åpne rusmiljø.
• Samarbeid med øvrige enheter innen
spesialisthelsetjenesten, NAV og andre
samarbeidspartnere.
• Målrettet arbeid for å forebygge ensomhet og
isolasjon.
• Målrettet arbeid for å hjelpe enkeltpersoner til økt
livskvalitet og bedre rusmestring.
Vi tilbyr:
• Være del av vårt tverrfaglige team.
• Et arbeidsmiljø preget av humor, raushet og
inkludering.
• En spennende, variert og utfordrende jobb
• Veiledning hver 3. uke.
• Lønn etter Frelsesarmeen lønnsregulativ
• Pensjonsordning

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:
• Høyskole / Universitet utdanning fortrinnsvis
sosionom, sykepleier, fysioterapeut, vernepleier
eller annen relevant utdanning/erfaring.
• Ønskelig med erfaring fra rusfeltet og/eller psykisk
helsevern.
• Personlig egnethet vektlegges
• Førerkort klasse B er ønskelig
• Må beherske norsk skriftlig og muntlig
De som ansettes må arbeide i samsvar med
Frelsesarmeens kristne grunnsyn.
Vi søker personer:
• Med gode mellommenneskelige egenskaper og gode
kommunikasjonsevner.
• Som er selvstendige og ansvarsbevisste.
• Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid.
For ytterligere informasjon om prosjektstillingen,
kontakt avdelingssykepleier Grete Ødegård tlf.
22674345. Søknad sendes til:
grete.odegard@frelsesarmeen.no
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: Fortløpende intervjuer.

