Barne-,
ungdoms- og
familieetaten
Hedmark ungdomsog familiesenter avd.
Grue
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har som hovedoppgave å tilby tiltak med høy og riktig kvalitet til barn, unge og familier i Norge som
har behov for hjelp og støtte. Bufetat er organisert i fem regioner underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufetat, region øst
dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver
innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.
Grue barnevernsenter er en langtidsinstitusjon for ungdom i alderen 12-18 år. Institusjonen arbeider også med ungdomsfamilier. Vi holder til i
Kirkenær sentrum, 35 km nord for Kongsvinger. Institusjonen arbeider etter MSMT- metodikk og mottar jevnlig veiledning. Det gis et strukturert,
individuelt tilpasset omsorgs-, opplærings- og sosialiseringstilbud. Institusjonen har som målsetting å gi et fleksibelt behandlings- og
omsorgstilbud til ungdom med en kompleks og sammensatt problematikk.Vi har et nært samarbeid med foresatte og aktuelle instanser i forhold
til våre beboere.

Miljøterapeut/miljøarbeier
Ved Grue barnevernsenter er det ledig en 35 % stilling som miljøterapeut/miljøarbeider fra 1. juli 2011.
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
Delta i institusjonens arbeidsoppgaver både morgen og kveld
Miljøarbeid med ungdomsgruppen
Miljøpersonalet er medansvarlig for institusjonens rapportrutiner og skal også kunne utføre noe praktisk arbeid
Kvalifikasjoner
Treårig sosial-/helsefaglig høgskoleutdanning, evt. annen relevant høgskoleutdanning
Søkere uten treårig høgskoleutdanning, men med relevant arbeidserfaring kan også søke
Erfaring fra institusjon er en fordel
Ferdigheter på PC og førerkort for klasse B er nødvendig
Personlige egenskaper
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evne til å samarbeide i et aktivt, faglig miljø
Vilje til å ta aktiv del i de faglige og praktiske utfordringer som tiltaket står overfor
Det kreves evne til selvstendig og målrettet arbeid, fleksibilitet og kreativitet
Vi ønsker løsningsfokuserte og lagspillende personer med stor arbeidskapasitet som viser pågangsmot og romslighet, men som også
utviser ydmykhet overfor oppgavene og tar imot veiledning
Evnen til å stå i utfordrende situasjoner og krevende relasjoner over tid vektlegges, samt gode pedagogiske evner og
kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som miljøterapeut (kode 1489) i lønnsramme 15, eller som spesialutdannet miljøterapeut
(kode 1534) i lønnsramme 18, eller som miljøarbeider (kode 1486) i lønnsramme 4. Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt
yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
Generelle opplysninger
Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og
kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn
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
Vi ser gjerne at menn søker, grunnet skjevhet i personalgruppen
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Kontaktperson for stillingen
Leder Jørn-André Stenseth, tlf 466 17 057 eller avdelingsleder Hilde Buserud, tlf 466 17 058
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden
Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.
Søknadsfrist: 16. mars 2011
Jobbnorge-ID: 73200, Søknadsfrist: Avsluttet
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