Individ- och familjeomsorgen söker biståndshandläggare
Individ- och familjeomsorgen i Mellerud består av två enheter, Vuxenenheten, samt enheten
Barn och unga. Inom vuxenenheten finns ansvarsområdena bistånd till äldre och personer med
psykisk ohälsa, försörjningsstöd, missbruk och våld i nära relation. Enheten leds av en
enhetschef och det kommer även att finnas en 1:e socialsekreterare som ansvarar för
metodstöd. Vi är en liten grupp biståndshandläggare 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
Som biståndshandläggare har du ansvar för att ta emot ansökningar och anmälningar,
genomföra utredningar, göra bedömningar, fatta beslut och följa upp beslutade insatser.
Tjänsten riktar sig både mot socialpsykiatri och äldreomsorg. I arbetsuppgifterna ingår mycket
samverkan, både med verkställighet och med kollegor inom enheten som jobbar mot missbruk
och beroende. Samverkan sker även med sjukvård och psykiatri. Som nyanställd har du stöd av
enhetschef, metodhandledare och erfarna kollegor. Vi håller på att implementera IBIC och är i
övergång till att använda Life Care som dokumentationssystem.
Vem är du?
Du är socionom eller har annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivare bedömer lämplig
för arbetet. Du är en person med god samarbetsförmåga och engagemang för att arbeta med
människor i behov av stöd. Vi ser gärna att du har en konstruktiv och positiv syn på arbetet och
att du uppskattar att få vara delaktig i att utforma vardagen för dig och dina kollegor. Då
arbetet innehåller en stor del dokumentation och administration, kommer det naturligt för dig att
utrycka dig både i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom socialtjänsten med
myndighetsutövning och specifikt med målgruppen är meriterande. Kunskap om lagstiftningen
som styr området, IBIC och verksamhetssystemet Procapita/Life Care är meriterande. B-körkort
är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ett respektfullt och gott bemötande, rättssäker handläggning och tro på människors egen kraft
är något vi värderar högt. Som person, förutsätter vi att du är trygg och empatisk. Du arbetar
såväl självständigt som tillsammans med andra.
Vad kan vi erbjuda dig?
Enheten genomgår just nu en positiv period av förändring, där vi för närvarande är fyra
biståndshandläggare, som nu ska bli fem. 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.sn3@mellerud.se
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