Socionom/Samordnare till Familjecentralen
Om arbetsplatsen och organisationen
Mellerud och Bengtsfors vågar tänka nytt och slår in på nya banor för att lösa framtidens
kompetensförsörjning och säkra socialtjänstens utvecklingsarbete! Från och med i höst har
kommunerna en gemensam styrning och ledning av det sociala området. Sociala området för
Mellerud och Bengtsfors leds av socialchef och delas in i fem verksamhetsområden; individ och
familjeomsorg, vård och omsorg boende, vård och omsorg, stöd och service (LSS och
socialpsykiatri) samt stab och administration. Genom samarbetet skapas möjligheter att dela
både chefstjänster och specialistkompetenser på ett sätt som blir fördelaktigt för båda
kommunerna. Det finns en stor nytta med samarbetet då många frågor kopplade till
kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem är likartade i kommunerna, särskilt på en
övergripande nivå. Vi arbetar enligt devisen ”Vi är i framkant och har en unik samverkan där
individen alltid är i centrum”. Varmt välkommen att bli en del av vårt lag!
Socialförvaltningen i Melleruds kommun söker en socionom/socialpedagog till Familjecentralen i
Melleruds kommun.
Under våren 2022 kommer Melleruds kommun starta en familjecentral.
Familjecentral ska bli en mötesplats för föräldrar och barn där de fyra basverksamheterna
mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola kommer att vara
samlokaliserade.
Familjecentralen ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda lättillgängligt
stöd och stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. Med ett familjecentrerat
arbetssätt tar insatserna för barnet sin utgångspunkt i hela familjen och deras livsvillkor. Ett
familjecentrerat arbetssätt kännetecknas här av ett hälsofrämjande perspektiv där styrkor och
frisk- och skyddsfaktorer lyfts fram och tas tillvara. Familjecentralen kommer att tillhandahålla
riktad gruppverksamhet/-utbildning utifrån identifierade behov och önskemål, samt vid behov
också erbjuda individuella stödsamtal. Arbetssättet förutsätter att verksamheterna samverkar
utifrån ett barn- och familjeperspektiv. Målet är att stärka familjen och därmed förbättra
villkoren för barnet.
Den öppna förskolan är en del av familjecentralen och riktar sig i första hand till föräldrar och
barn 0–5 år. Öppna förskolan kommer att erbjuda lustfyllda aktiviteter där föräldrar och barn
leker och lär tillsammans.
Arbetsuppgifter
Som socionom/samordnare arbetar du ungefär 80% som socionom och 20% som samordnare.
Socionomen ansvarar för individuella stödjande kontakter (ej myndighetsutövning) med
besökare vid familjecentralen både enskilt och i grupp. Socionomen ansvarar vidare för mera
riktat stöd utifrån identifierade behov både enskilt och i grupp, samt tillsammans med
förskolläraren för föräldrautbildningar. Socionomen kommer även att aktivt delta vid den öppna
förskolan. Samordnaren ansvarar för att det gemensamma, vardagliga arbetet på
familjecentralen fungerar. Samordnaren deltar i styrgrupp för familjecentralen och utgör länken
mellan styrgrupp och arbetslag. Samordnarens arbetsuppgifter består vidare exempelvis av;
upprätta gemensam verksamhetsplan samt följa upp, föra besöksstatistik, vara
familjecentralens ansikte utåt- hemsida, sociala medier, planera gemensam fortbildning,
introduktion av nyanställda. Socionom/Samordnare har inte personal- och/eller budgetansvar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att självständigt leda och organisera projekt/verksamheter,
där samverkan och samarbete är nödvändigt för ett gott resultat. Vi söker dig som har
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dokumenterad god samarbetsförmåga och kan arbeta i ständigt pågående dialog med
styrgrupp, samverkanspartners, barn och föräldrar samt det lokala närsamhället.
Du är socionom eller har motsvarande högskole-universitetsexamen. Du har erfarenhet av och
engagemang och intresse för socialt arbete med barn och familjer. Det är viktigt att du är
positiv och serviceinriktad och ger ett professionellt bemötande. Du behöver goda kunskaper i
svenska språket samt adekvat IT-kompetens för uppdraget.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav i tjänsten.
Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning av tjänst kan ske under rekryteringsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan, CV och personliga brev via e-post till
socialnamnd@mellerud.se ange ref. SN 2022/35.
Anställningsform
Anställningens omfattning

Tillsvidare
Heltid

Kontakt

Carina Holmqvist, verksamhetschef
Individ och familjeomsorgen
Tfn 0530-11819
Maria Guzman, enhetschef
Barn- och unga enheten IFO
Tfn 0530–18138

Sista ansökningsdag
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