Barne-, ungdoms- og familieetaten
Yttrabekken ungdomssenter

Ingress
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har
regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett
hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.
Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.
Yttrabekken ungdomssenter er en barnevernsinstitusjon i Mo i Rana med plass til 7 ungdommer i alderen 13 - 18 år.

Vikariat som hvilende nattevakt
Om stillingen
Ved Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord, er det ledig et 82 % vikariat som miljøarbeider (hvilende nattevakt) ved Yttrabekken
ungdomssenter.
Hvilende nattevakt godtgjøres med 1/3 timelønn i tidsrommet 00:00 til 06:00. Turnusen innebærer også noen dag-, ettermiddag- og møtevakter.
Vikariatet er ledig fra d.d. til 30.08.2020.

Arbeidsoppgaver / ansvarsområder
Praktiske arbeidsoppgaver.
Bistå våken nattevakt når dette er nødvendig.
Systematisk og tilrettelagt miljøterapeutisk arbeid.
Tilrettelegging rundt barns utvikling.

Kvalifikasjonskrav
Det kreves treårig videregående skole eller autorisasjon som barnepleier eller hjelpepleier, eller fagbrev som barne- og
ungdomsarbeider.
Relevant yrkeserfaring.
Særlig relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
Det kreves alminnelig god helse, da arbeid med barn og unge kan være/er psykisk og fysisk krevende.

Personlige egenskaper
Du må være en trygg, tydelig og forutsigbar voksen som fremstår som en god rollemodell med klare grenser.
Kunne opptre rolig, men bestemt, i utfordrende grensesettingssituasjoner. Tåle og stå i konflikter, og samtidig vise empati, forståelse og
omsorg. Kunne jobbe i tette relasjoner, og ha gode evner til relasjonsbygging.
Evne til å ta selvstendige avgjørelser og kunne jobbe selvstendig.
Ha interesse og kunnskaper, egenskaper og ferdigheter som kan komme godt med i hverdagen på ungdomssenteret.
Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i som kode 1486 miljøarbeider, i lønnsramme 4, alt. 3-11, kr. 310 900 - 415 100 pr. år (ltr.
23-46). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om
boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger
Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede
kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens
inkluderingdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør
oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
Stillingen er for tiden lagt til Yttrabekken Ungdomssenter.
Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved
søknaden.
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Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på
søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
Det kreves minst to referanser som er faglig relevante og av nyere dato.

Kontaktinformasjon
Leder Olav Erling Bergvik - tlf. 466 15 401
Avdelingsleder Bjørn-Ivar Helland - tlf. 466 15 405
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.
Jobbnorge-ID: 168260, Søknadsfrist: Avsluttet
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