Socialsekreterare till Mottagningsgruppen
Vi utökar nu med ytterligare en mottagningstjänst och söker dig som vill jobba som
socialsekreterare med barn och ungdomar och vuxna. Individ- och familjeomsorgen i Mellerud
består av två enheter. Vuxenenheten samt enheten Barn och unga. Mottagningsgruppen
sträcker sig över båda enheterna. På enheten Barn och unga arbetar sju socialsekreterare med
att utreda barns behov, bevilja och följa upp insatser. På enheten finns även två
socialsekreterare som arbetar mot ensamkommande barn och unga. Till enheten hör också vår
Familjebehandlingsgrupp, där sex familjebehandlare är anställda. På vuxenenheten arbetar 6
socialsekreterare med handläggning av försörjningsstöd, utreda och bevilja bistånd till vuxna
med missbruksproblematik samt personer som utsätts för våld i nära relation. Inom enheten
finns även 4 biståndsbedömare som utreder och beviljar bistånd till äldre samt personer med
psykiska funktionshinder. Vi är en liten grupp socialsekreterare och biståndsbedömare med stort
engagemang för de personer vi träffar. I en mindre kommun är avstånden mellan
verksamheterna mindre och vi arbetar alltid för ett nära samarbete i alla riktningar.
Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är ta emot anmälningar som inkommer till socialkontoret samt
handläggning av förhandsbedömningar. Du får hantera nya anmälningar och ansökningar,
riskbedöma barns och vuxnas situation och tillsammans med arbetsledare ta beslut om att
öppna utredning. Här ingår också samverkan med aktuella myndigheter. Vi arbetar utifrån ett
systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv och använder BBIC som
utredningsmetod samt procapita som handläggnings- och dokumentationssystem.
Vem är du?
Du är utbildad socionom eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du
har goda kunskaper i barns utveckling och du ser barnets nätverk som en viktig resurs i
förändringsarbetet. Du bör ha erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala
barn/ungdomsvården samt av att arbeta med BBIC. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av
arbete med vuxna med missbruksproblematik. Då arbetet innehåller en stor del dokumentation
och administration, kommer det naturligt för dig att utrycka dig både i tal och skrift. Som
person, förutsätter vi att du är trygg och empatisk. Du arbetar såväl självständigt som
tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Individ och familjeomsorgen i Mellerud genomgår just nu en positiv period av förändring och
omstart där vi aktivt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Du ser möjligheter med en
verksamhet i utveckling, där alla rutiner ännu inte finns på plats. Med en konstruktiv och positiv
hållning finns utrymme för dig att vara med forma vardagen för dig och dina kollegor.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev via e-post till ansokan.sn7@mellerud.se.
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