Socialrådgiver
til Autisme Center Vestsjællands
voksenområde – 37 timer

Vi har en ledig socialrådgiverstilling til dig, der evner at
se, høre og forstå andre mennesker. Dig, der også lytter
til det, der ikke nødvendigvis siges højt.
Autisme Center Vestsjælland er et kommunalt specialcenter med tilbud til børn, unge og voksne med diagnoser
inden for autismespektret. Vi er oprettet efter SEL §§
36, 66.6, 104, 107 og 108, ABL § 105 (med støtte jf. SEL
§§ 83 og 85), Folkeskolelovens § 20.2 samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Autisme Center
Vestsjælland er delt i hhv. Børne-, Unge- og Voksenområdet. Stillingen er i vores Voksenområde, hvor du
også vil samarbejde med områdets anden socialrådgiver.
Voksenområdet består af 23 botilbud samt et aktivitetsog samværstilbud, placeret på 11 forskellige matrikler.
Du vil blive tilknyttet 11 botilbud samt aktivitets- og
samværstilbuddet og kommer til at indgå i samarbejde
med omkring 65 borgere, 100 fastansatte medarbejdere
og 4 teamledere. Herudover vil der også være tværgående funktioner og indsatser på tværs af hele Autisme
Center Vestsjælland.
Vores overordnede strategi for at understøtte gode liv
er faglig udvikling, som du vil få stor betydning i forhold
til at understøtte. Vi har tydelige forventninger til, at
du indgår som en aktiv og givende del af dette. Du vil
opleve, at hverdagen er meget varieret, både i forhold
til opgavearten og -mængden. Du vil møde en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at sætte dit eget præg.
Endelig vil du opleve, at der blandt de 600 medarbejdere
på Autisme Center Vestsjælland altid findes kolleger
med viden/erfaringer, du kan hente inspiration fra i forhold til både små og store udfordringer.
Socialrådgivernes arbejdsopgaver
• visitation og takstforhandlingsopgaver, herunder
formidling af sammenhæng mellem borgers støttebehov, den pædagogiske indsats og takstindplacering
• internt tværfagligt samarbejde, herunder vurdering
af hvornår det kan være relevant at inddrage kollegaer
fra andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og logopæder
• fungere som bindeled mellem Autisme Center
Vestsjælland og handlekommuner, bl.a. gennem
undervisning og formidling til det pædagogiske
personale

• understøtte en videreudvikling af kvalitet i skriftlig
dokumentation i det pædagogiske arbejde
• rådgivning og vejledning til eksterne samarbejdspartnere så som pårørende, værger, sagsbehandlere m.v.
• herudover er der løbende administrative opgaver,
som f.eks. udarbejdelse af kontrakter, journalisering,
opdatering af Tilbudsportalen m.v.
Faglige kompetencer
Du
• er uddannet socialrådgiver eller har anden relevant
socialfaglig uddannelse
• har erfaring som myndighedssagsbehandler, gerne
inden for voksen handicapområdet
• har erfaring med VUM.
Personlige kompetencer
Du
• er serviceminded
• er er stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation
• er i besiddelse af et godt overblik og trives med en
overordnet koordinerende funktion
• har flair for it
• har interesse for at udvikle nye arbejdsgange i samarbejde med områdets ledere
• har lyst til at arbejde i et organisatorisk og fagligt
paradigmeskifte, med deltagelse i forandringsprojekter og -processer.
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller snarest
muligt.
Stillingen er på 37 timer.
Løn efter overenskomst og i henhold til lokal forhåndsaftale.
Vi indhenter børne- og straffeattester i forbindelse med
ansættelsen.
Få mere at vide hos områdeleder Anne Brauner,
tlf. 40 20 51 28 eller socialrådgiver Maria Matthiesen,
tlf. 23 24 75 36
Ansøgningsfrist: Søndag 13. januar 2019.
Samtaler afholdes tirsdag 22. januar 2019.
Stillingen skal søges via dette link.
Autisme Center Vestsjælland
Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse
Telefon 58 57 49 00
E-mail: acv@slagelse.dk
www.a-c-v.dk

Autisme Center Vestsjælland er en offentlig servicevirksomhed for børn, unge og voksne med diagnoser
inden for autismespektret. Vi er organiseret i seks områder med ca. 670 medarbejdere.
Autisme Center Vestsjælland er en del af Slagelse Kommune

