Barne-, ungdoms- og familieetaten
Vikhovlia 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.
Vikhovlia akuttsenter er et krise/akutt-tilbud for barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år som ligger i Malvik kommune. Senteret består av to
avdelinger; En barneverninstitusjon med seks plasser og en avdeling med statlige beredskapshjem. Senteret tar i mot barn og ungdom hele
døgnet etter vedtak fra kommunal barneverntjeneste. Målgruppen for institusjonen er ungdom mellom 12 og 18 år samt at vi har akuttplass for
aldersgruppen 0-12 år fram til første virkedag. Den primære oppgaven er å tilby ungdom i krise en strukturert og trygg omsorgsbase innenfor
en miljøterapeutisk ramme.
Har du lyst til å arbeid med drift og utvikling av det faglige tilbudet som Vikhovlia akuttsenter tilbyr, er du velkommen som søker.

Miljøterapeut, fast 80 % stilling
Ved Vikhovlia akuttsenter er det ledig stilling som miljøterapeut i fast 80 % stilling. Arbeidstid er p.t. todelt turnus med arbeid hver tredje helg og
"langfri" tredje hver helg.
Det er ønskelig med snarlig tiltreden.
På grunn av personalsammensetningen oppfordres menn til å søke.
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
Inngå som hovedkontakt for ungdommene, og i dette bidra til et målrettet og faglig godt tilbud fra inntak til utflytting.
Utøve god omsorg innenfor miljøterapeutisk forståelse og rammer.
Planlegge og gjennomføre miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter rundt ungdommene.
Samarbeid med den kommunale barneverntjenesten, regional enhet for inntak, fosterhjemstjenesten, foresatte og nettverk.
Bidra til fagutvikling ved institusjonen.
Skriftlig dokumentasjon i tråd med de faglige krav som forventes gjennom bl.a utarbeidelse av rapporter.
Praktiske oppgaver ved institusjonen.
Kvalifikasjoner
Krav om 3-årig høyere utdannelse som barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom eller annen relevant høyere utdanning,
miniumum bachelorgrad.
Erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon eller minimum to år relevant erfaring fra barnevernsfaglig arbeid er et krav.
Erfaring fra samtaler, kartlegging og arbeid med barn og unge i krise er et krav.
Kjennskap til lov om barneverntjenester.
Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Førerkort for bil kreves.
God kjennskap og erfaring med å bruke IT som arbeidsverktøy.
Personlige egenskaper
Varme, klokskap, forståelse og engasjement.
Evne til å gi og ta i mot veiledning.
Initiativrik og offensiv med fokus på å opprettholde samt videreutvikle Vikhovlias modell og fagplattform.
Evne til å ta ansvar for de oppgaver som skal løses og jobbe selvstendig.
Samarbeidskompetanse.
Troverdig og tydelig voksenmodell for ungdom i krise.
Fleksibilitet og evne til å stå stødig og jobbe målrettet i en stresset og uforutsigbar jobbhverdag.
Humor og personlig trygghet.
Interessefelt som har betydning for og relevans for Vikhovlias målgruppe; for eksempel ulike aktiviteter.
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1495 barnevernspedagog, stillingskode 1508 vernepleier, stillingskode 1494
sosionom, stillingskode 1489 miljøterapeut lønnsramme 15, alt 3-7, p.t. kr 371 500-464 800 pr. år (ltr. 38-53), eller i stillingskode 1510
spesialutdannet barnevernspedagog, stillingskode 1509 spesialutdannet vernepleier, stillingskode 1185 spesialutdannet sosionom,
stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut lønnsramme 18, 3-7, p.t. kr 397 200- 497 000 pr. år (ltr. 43-57). 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, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Et arbeidssted med faglige drøftninger og fagutvikling i fokus.
Spennende møter med ungdom og andre samarbeidspartnere.
Varierende og spennede arbeidsoppgaver i et høyt tempo hvor ingen dager er like.
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Varierende og spennede arbeidsoppgaver i et høyt tempo hvor ingen dager er like.
Regelmessige arbeidsmøter med faglige drøftninger og veiledning.
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 Vikhovlia 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
Leder Trine S. Berntsen, tlf. 466 17 6 31
Avdelingsleder Marius Øwre-Johnsen tlf. 466 17 576.
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju eller legges ved elektronisk.
Søknadsfrist: 25.1.2019.
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