Barne-, ungdoms- og familieetaten
Humla akuttsenter

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.
Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.
Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en
barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 11 beredskapshjem. Institusjonen skal ivareta barn og unge som er i en akutt
krisesituasjon og som trenger et midlertidig opphold. Oppholdet er tidsavgrenset til fire til seks uker. Institusjonen sin hovedoppgave blir god
omsorg, krise og stressreduksjon og situasjonsavklaring.

Fast stilling som miljøterapeut/spesialutdannet
miljøterapeut - 80% stilling
Vil du være med å utvikle akuttilbudet i region-midt?
Ønsker du å kombinere teori og praksis i faget ditt?
Vil du være en del at et positivt og utviklende arbeidsmiljø, der du har mulighet til å hjelpe barn og unge i en vanskelig situasjon?
Ved Humla akuttsenter er det stilling som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut. Den er for tiden 80% fast, med mulighet
for økning. Stillingen går i to-delt turnus på dag og kveld og fjerde hver helg. Det vil bli tillagt ulike ansvarsområder til stillingen så det ønskes
en person med gode evner til samarbeid, selvstendig arbeid og fagutvikling.
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
Målrettet miljøterapeutisk arbeid innenfor akuttinstitusjonens faglig veileder og metoder.
Hovedkontaktarbeid, inkl. målrettet samtalearbeid.
Utarbeide, følge opp og evaluere handlingsplan.
Utarbeide nødvendig dokumentasjon.
Innhente nødvendig dokumentasjon og utføre kartleggingsarbeid.
Selvstendig ansvar for å være oppdatert mht. målsetting og tiltak for den enkelte ungdom.
Aktivt delta i veiledning, opplæring og utviklingsarbeid.
Særlig ansvar for implementering og drift av institusjonens faglige satsningsområder.
Utøve praktiske oppgaver ved institusjonen.
Kvalifikasjoner
Minimum treårig høgskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier tilsvarende 180 studiepoeng.
For spesialutdannet miljøterapeut kreves i tillegg relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng. Personer med relevandt
videreutdanning vil bli prioritert.
Det er ønskelig med relevant erfaring. Institusjonserfaring og eller erfaring fra førstelinjetjenesten samt personlig egnethet vil bli
vektlagt.
Førerkort er et krav.
God erfaring med bruk av IKT-verktøy.
Personlige egenskaper
Verdigrunnlag i tråd med Bufetats visjon, menneskesyn og verdier.
Evne å være både tydelig og klar, men også lyttende overfor våre beboere.
Utvise høy faglig og personlig integritet.
Evne å arbeide strukturert, både selvstendig og i samarbeid med andre.
Må kunne jobbe i tette relasjoner, ha god evne til relasjonsbygging og- avgrensning.
Må kunne motivere, evne å se små endringer, rose og formidle løsninger på en kreativ og positiv måte.
Evne å være fleksibel / kunne håndtere uforutsette utfordringer.
God skriftlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508
vernepleier, lønnsramme 15, alt. 3-7, p.t. kr 371 500-464 800pr. år (ltr. 38-53), eller i stillingskode 1185 spesialutdannet sosionom, 1510
spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier, lønnsramme 18, alt. 3-7, p.t. kr 397 200-kr 497 000pr. år (ltr.
43-57).
Avlønning vurderes etter utdanning.
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Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Det
trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.
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 for tiden lagt til Humla akuttsenter.
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 opp på
søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
Kontaktperson for stillingen
Bjørn Arntzen, Enhetsleder Humla akuttsenter, tlf: 466 17 662
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.
Søknadsfrist: 03.02.2019
Jobbnorge-ID: 162611, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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