Socialsekreterare - barn och unga

Arbetsplatsbeskrivning
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar, nära till varandra, till idéerna och till besluten. Njut av bad och fiske
i våra 300 sjöar eller ströva i härlig natur. Välkommen till den sydligaste kommunen i Västra Götaland. Nära till lugnet
men också till storstadspulsen.
Svenljunga kommun - vi erbjuder det godaste livet!

Arbetsbeskrivning
Då en av våra socialsekreterare går vidare till nya utmaningar söker vi en arbetskamrat till enheten Familj och
ekonomi.
Enheten är indelad i två grupper, familjegruppen och ekonomigruppen. Den aktuella tjänsten är förlagd till
familjegruppen där du, tillsammans med sju andra kollegor arbetar med att handlägga ärenden som rör barn och
unga upp till 21 år. Vi ansvarar för såväl utredningar som insatser och har ett systemteoretiskt förhållningssätt i vårt
arbete. Vår målsättning är att de barn, unga och familjer som vi arbetar med ska få goda förutsättningar inför sina
framtida liv.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och förutsätter att du har en god förmåga till samverkan och samarbete såväl med klienter som kollegor och samarbetspartners. Vi förutsätter också att du har lätt för att uttrycka dig i tal och
skrift, att du är noggrann i ditt arbetsutförande och att du trivs med att arbeta med myndighetsutövning.
Erfarenhet krävs.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2016-06-01

Ansökan
Ansök senast: 2016-03-31
Referensnummer: A550232
Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform: Månadslön

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid: Dagtid

Kontakt
Kontaktperson

Fackliga företrädare

Ulrika Hautala

Madde Lind

Enhetschef

Arbetsmarknadssamordnare

0325-181 57

0325-181 56

ulrika.hautala@svenljunga.se

madde.lind@svenljunga.se
Veronica Johansson
Socialsekreterare
0325-18456
veronica.a.johansson@svenljunga.se

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika
bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför
bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt
CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så
omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt
personuppgiftslagen (PUL).
Varmt välkommen med din ansökan!

