Barne-, ungdoms- og familieetaten
Røvika ungdomssenter

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 er en akuttinstitusjon med 5 plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år, ved akuttavdeling Skogly og med 3 plasser for
ungdom i alderen 13-18 år ved Omsorgsavdeling Åsheim. Institusjonen ligger i Røvik i Fauske kommune, 8 km vest for Fauske sentrum.
Avdeling for beredskapshjemmene er plassert ved Røvika ungdomssenter, og har oppfølging av beredskapshjemmene i Nordland , Troms og
Finnmark. Avdelingen har 69 beredskapshjem for akutt og kortvarige plasseringer fordelt i hele Nord-Norge og har systematisk veiledning og
oppfølging av hjemmene. Akuttelefon for Region nord er lagt til Røvika ungdomssenter utenom kontortid for avdeling for inntak region nord.
Røvika ungdomssenters hovedoppgaver er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, samt miljøterapeutiske
observasjoner og tilnærminger. Vi søker å finne styrker / ressurser og barrierer hos ungdommen, og på den måten bidra til å finne videre tiltak.
Institusjonen gir god omsorg og trygghet gjennom tydelige strukturer og grenser. Det jobbes systematisk og planmessig med å etablere mer
varige løsninger som ivaretar ungdommens behov på lengre sikt.

Miljøarbeider - inntil 4 helgestillinger fast 44 %
Ved Røvika ungdomssenter er det ledig inntil 4 stillinger som miljøarbeider i 44 % stilling. Stillingene er i turnus, p.t. med arbeid hver andre helg
og eventuelt noen vakter i uken. Vi arbeider for å komprimere turnus noe som kan gi arbeid hver 3. helg.
Dette er 2.gangs utlysning.
Med begrunnelse i behov for kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen oppfordres menn til å søke.
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
Å arbeide systematisk etter arbeidsmodeller fra kognitiv atferdsterapi og miljøterapi.
Delta i systematisk observasjon og kartleggingsarbeid.
Gjennomføre målrettet miljøterapi.
Være igangsetter og pådriver av aktivitet sammen med beboere.
Dagrapportering.
Legge til rette for beboernes dagtilbud - skole.
Arbeide med forløpet i akuttplasseringen.
Praktiske oppgaver knyttet til daglig drift.
Traumesensitivt barnevern.
Samarbeide med ulike instanser og ungdommens familie.
Delta i faglig utvikling, og arbeide med egen utvikling.
Kvalifikasjoner
For tilsetting som miljøarbeider i stillingskode 1486 kreves treårig videregående skole eller autorisasjon som barnepleier, hjelpepleier,
fagbrev som omsorgsarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Lang relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende
formalkompetanse.
Ønskelig med kunnskap og kompetanse i kognitiv atferdsterapi.
Ønskelig med praktisk erfaring fra barneverninstitusjon eller med ungdom i eller utenfor institusjon.
Det kreves alminnelig god helse, da arbeid med barne og unge på tiltak kan være/er psykisk og fysisk krevende.
Personlige egenskaper
God kommunikasjons- og samarbeidsevne.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Smidighet og fleksibilitet samt evne til å arbeide strukturert vektlegges.
Arbeide i team, samt arbeide selvstendig.
Være en trygg, tydelig og forutsigbar voksen som fremstår som god modell med klare grenser.
Være i stand til å arbeide strukturert, systematisk og lojalt i henhold til vedtatte behandlingstitak.
Kunne opptre rolig, men bestemt i utfordrende grensesettingssituasjoner, samt tåle å stå i konflikter og samtidig klare å vise omsorg,
empati og forståelse.
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som miljøarbeider i stillingskode 1486, i lønnsramme 4, alt. 3-8, p.t. kr 310 900-386 100 pr.
år (ltr. 23-41). 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.
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Gode samarbeidsrelasjoner, dyktige og motiverte medarbeidere.
Delta i teamarbeid med terapeuter og ledelse.
Veiledning.
En utfordrende og meningsfull jobb i en institusjon og organisasjon i utvikling.
Faglig utvikling gjennom deltakelse i et stort og spennende fagmiljø i regionen.
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.
Stillingene er p.t. lagt til Røvika ungdomssenter.
Ved organisatoriske endringer, tas det forbehold om endringer av arbeidsoppgaver og arbeidssted.
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 oppmodet om ikke å bli ført opp 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.
Kontaktperson for stillingen
Leder Kristin Eidissen, tlf. 466 15 493
Fagansvarlig Mike Furuli, tlf. 466 15 486
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: 09.12.18
Jobbnorge-ID: 160682, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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