Barne-, ungdoms- og familieetaten
Seksjon for adopsjon

.Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og 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 øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har
oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.
Adopsjonsenheten i region øst er tillagt utredningsoppgaver vedr. søknad om adopsjon. Adopsjonsenheten har regionen som arbeidsfelt, og er
lokalisert på Lillestrøm.

Rådgiver/seniorrådgiver som adopsjonsutreder
Vi søker to faste rådgivere/seniorrådgivere til spennende jobb som adopsjonsutreder i Adopsjonsenheten. Vi ønsker å styrke adopsjonsteamet
og søker derfor etter to engasjerte medarbeidere i fast 100 % stilling.
Stillingene inngår som en del av Adopsjonsenheten i region øst. Utredningsteamet består av 7 medarbeidere. Til sammen har enheten 18
medarbeidere.
Arbeidsoppgaver
Utrede søkere til adopsjon av utenlandske barn, stebarn- og nasjonal spedbarnadopsjon
Bidra med fagutvikling innenfor utrednings- og adopsjonsfeltet
Kvalifikasjoner
3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning, barnevernspedagog eller sosionom
Videreutdanning i veiledning eller annen relevant etter-/videreutdanning er ønskelig
Erfaring fra adopsjon- og utredningsarbeid er en fordel
Erfaring fra barnevernsfaglig arbeid vil være en fordel
God skriftlig og muntlig framstillingsevne er viktig og vil bli tillagt stor vekt
Førerkort til bil er påkrevd
Personlige egenskaper
Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
Gode samarbeidsevner
Engasjement og fleksibilitet
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1434 rådgiver, p.t. kr 480 600 - 565 500 pr. år. (ltr. 55-64) eller som kode 1364
seniorrådgiver, p.t. kr 524 200 - 631 700 pr. år (ltr. 60-70).
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.
Trening i arbeidstid og fleksibel arbeidstid.
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.
Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved
søknaden.
Stillingen er for tiden lagt til Adopsjonsenheten.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på
søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
Kontaktpersoner for stillingen
Enhetsleder for adopsjon i region øst, Erlend Pape Nordtorp tlf. 466 16 013
Teamleder for adopsjonsteamet, Åse Britt Hansen tlf. 466 18 195
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.
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