Barne-, ungdoms- og familieetaten
Gilantunet ungdomshjem

Avdelingsleder
Om stillingen
Vår dyktige avdelingsleder skal over i en annen stilling hos oss, og vi søker hennes etterfølger.
Avdelingsledere har sammen med enhetsleder ansvar for at ungdommene på Gilantunet får et opphold preget av trygghet og trivsel, og
for å legge til rette for endring og utvikling.
Jobbe for at Gilantunet driver målrettet, miljøterapeutisk arbeid innenfor gitte rammer og metoder.
Være oppdatert, jobbe tett med hovedkontakter, delta på samarbeidsmøter og fagmøter, som gjelder ungdommene.
Legge til rette for at ungdommene får et forsvarlig skoletilbud, og hjelp til utfordringer med psykisk helse.
Samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparter.
Administrative oppgaver og rapporteringsarbeid.
Bidra til kompetanse og fagutvikling ved institusjonen.

Kvalifikasjonskrav
Utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Annen relevant utdanning kan vurderes.
Ledererfaring.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
God kompetanse på IT-verktøy.
Førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant videreutdanning, lederutdanning er å foretrekke.
Kompetanse innen veiledning.

Personlige egenskaper
Tydelig, omsorgsfull og ha et stort hjerte for ungdommene.
Humor og en stor dose raushet.
Evne til å håndtere utfordrende situasjoner og ta kjappe avgjørelser når det er nødvendig.
Faglig engasjement.
Ferdigheter til å kunne veilede og debriefe ansatte på en god måte.
Mestre stress.
Kunne jobbe både selvstendig og i team.
For å kunne løse oppgavene på best mulig måte, er fleksibilitet en viktig ferdighet.
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder i lønnstrinn 62-73 (kr. 544 400 - 670 000 per år). Avlønning og
stillingskode 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
inkluderingsdugnad 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 ved Gilantunet ungdomshjem.
Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved
søknaden.
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

Kontaktinformasjon
Kontaktperson for stillingen: enhetsleder Marie Kulbrandstad tlf. 46618596, marie.kulbrandstad@bufetat.no.
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Kontaktperson for stillingen: enhetsleder Marie Kulbrandstad tlf. 46618596, marie.kulbrandstad@bufetat.no.
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.

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 familiedepartementet.
Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.
Gilantunet ungdomshjem er en barnevernsinstitusjon i Melhus kommune som er godkjent for 10 barn med omsorgsbehov i alderen 12 - 18 år
ved inntak. Institusjon ligger idyllisk til på et gårdstun hvor det gis mulighet for ungdommene å delta i gårdsdriften. Gilantunet ungdomshjem har
langturnusavtale. Les mer om institusjonen her.
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