Barne-, ungdoms- og familieetaten
Røvika ungdomssenter, avd. beredskapshjem

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.
Røvika ungdomssenter ligger i Fauske i Nordland fylke. Avdeling for beredskapshjem består av 14 årsverk og har ansatte lokalisert i hele
landsdelen. Beredskapshjem er familier som er særlig godt egnet til å ta vare på barn og ungdom som må flytte raskt fra sine foreldre.
Avdelingen har p.t. et måltall på 69 beredskapshjem fordelt i hele Nord-Norge. Avdeling for beredskapshjem skal sikre god oppfølging og faglig
bistand til beredskapshjem tilknyttet Bufetat, region nord.

Rådgiver - vikariat 50 % stilling ved avd. i
Hammerfest
Ved Røvika ungdomssenter, avd. for beredskapshjem, ved avd. Hammerfest, er det ledig vikariat i 50% stilling som rådgiver i inntil 6
måneder fra 01.01.19.
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
Gi veiledning til beredskapshjem, individuelt og i grupper.
Bistå med plassering i beredskapshjem.
Koordinere arbeidet rundt barnet.
Planlegge og gjennomføre opplæring for beredskapshjem.
Samarbeid med kommuner og andre aktuelle interne og eksterne samarbeidsparter.
Bidra i arbeid med riktig oppholdstid i beredskapshjem.
Utarbeide rapporter.
Andre oppgaver kommer i tillegg.
Kvalifikasjoner
Det kreves minimum treårig utdanning på høyskolenivå som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier eller annen relevant
utdanning.
Ønskelig med relevant videreutdanning.
Det kreves relevant yrkeserfaring.
Rådgiver skal kunne analysere, evaluere og overprøve relevant informasjon samt kunne utøve kritisk skjønn og vurderingsevne.
Det stilles store krav til selvstendig og målrettet arbeid. Stillingsinnehaver må kunne organisere, planlegge og koordinere aktiviteter.
Stillingsinnehaver har veiledningsansvar på sitt arbeidsområde både internt og eksternt, samt må kunne lede viktige møtefora.
Det kreves sertifikat for bil.
Personlige egenskaper
Evne til å arbeide meget selvstendig og anvende/forholde seg til lover, regler og retningslinjer.
Evne til å initiere og utarbeide forslag til løsninger på problemstillinger.
Det er nødvendig med meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Det legges stor vekt på personlig egnethet.
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i kode 1434 rådgiver, p.t. kr 409 100 - 565 500 pr. år (ltr. 45-64).
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
inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
Stillingen er p.t. lagt til Røvika ungdomssenter, avd. for beredskapshjem, avd. Hammerfest.
Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved
søknaden.
Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på
søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
Kontaktperson for stillingen
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Avdelingsleder Connie Renate Eiring, tlf. 466 15 685
Enhetsleder Kristin Eidissen, Røvika ungdomssenter, tlf. 466 15 493
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.
Søknadsfrist: 10.12.2018
Jobbnorge-ID: 160672, Søknadsfrist: Avsluttet
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