Adisa söker familjebehandlare till HVB för barn 0-12 år
Adisa erbjuder kvalificerad öppenvård till familjer och ungdomar i behov av stöd och
behandling i Göteborgsområdet med omnejd. Vi befinner oss i en tillväxtfas och
kommer under vintern/våren 2018 att öppna en HVB verksamhet i Ale kommun.
Målgruppen är ensamplacerade barn mellan 0-12 år som är i behov av ett tryggt
omhändertagande där stöd, omvårdnad och behandling står i fokus.
Arbetsbeskrivning
I arbetet som familjebehandlare medverkar du i behandlingsplanering och utför
kvalificerat behandlingsarbete under handledning. Det dagliga arbetet fokuserar på
interaktioner och relationer i barnens vardag. Vi arbetar miljöterapeutiskt för att
främja en positiv utveckling hos barnen. Utöver det miljöterapeutiska arbetet så
använder vi anknytnings- och traumateori samt BOF (barnorienterad familjeterapi)
för att förstå och behandla barnens olika svårigheter. Då omvårdnad och tillsyn är en
stor del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel i rollen
som familjebehandlare. I tjänsten ingår även externa kontakter med skola, sjukvård
och myndigheter m.fl. Du är vårt ansikte utåt och representerar Adisa på ett
professionellt sätt i alla sammanhang.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning. Din inriktning är beteendevetenskaplig,
såsom socionom eller motsvarande. Du har även tidigare erfarenhet av
verksamhetsområdet samt dokumenterad kunskap inom anknytning, trauma och
BOF. Som person är du lyhörd och har god kommunikationsförmåga. För att trivas i
tjänsten är det viktigt att du är trygg och kan ta självständiga beslut, har god
samarbetsförmåga och skapar en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid dina personliga
egenskaper. Då tjänsten innefattar dokumentation behöver du kunna uttrycka dig i tal
och skrift och ha grundläggande datakunskaper. B-körkort samt godkänd
vandelskontroll från polisens misstanke- och belastningsregister erfordras.
Anställningsform: Tills vidare med 6 månaders provanställning.
Arbetstid: dag/kvälls tjänstgöring samt enbart nattjänstgöring.
Tillträde: vintern/våren 2018 enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan på mail till:
emma@adisa.se
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