
 
 

Behandlingspersonal Gläntan HVB 

Vårdförbundet Sörmland kommer att from 2015 kunna erbjuda missbruksvård för unga 17-23 år. Vi 
söker behandlingspersonal som är beredd att under ledning av verksamhetschef ta ansvar för att 
starta upp och driva verksamheten framåt.  
 
HVB Gläntan ingår som en del i de verksamheter som drivs av Vårdförbundet Sörmland. 
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fyra kommuner i Södermanlands län som 
medlemmar. Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och 
familjerådgivning. Vi vill säkerställa att alla unga i medlemskommunerna med en problematik 
avseende alkohol/droger får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling. 

Gläntans behandlingshem 
De Sörmländska kommunernas egna behandlingshem för unga kommer att ligga på Kjesäter cirka 4 
kilometer från Vingåker. Verksamheten har under hösten 2014 utformats utifrån det behov av vård 
som medlemskommunerna uttryckt.  Lokalen kommer att färdigställas och beräknas vara i sådant 
skick att personal i form av en basgrupp kan inleda arbetet med att utforma behandlingsprogram, 
upprätta rutiner och regler. Verksamheten skall bedrivas i nära samarbetet med kommunerna 
gällande planering av vården och fortsatt vård på hemmaplan.  

Behandlingsmodell skall utformas som en modifierad form av 12-stegsbehandling med 
miljöterapeutiska inslag, där personal och den unge utför praktiska göromål tillsammans. Med 
modifierad form menar vi att interventionerna skall vara korta, behandlingsplaneringen individuellt 
utformad med möjlighet till individuella samtal. Fysiska aktiviteter skall ingå i den dagliga planeringen 
och utformas utifrån den unges förutsättningar och önskemål. Under vistelsen på Gläntan skall 
familjearbetet inledas för att sedan kunna fortsätta på hemmaplan. 12 stegsbehandlingen skall 
kompletteras med KBT, MI/MET.  
 

Kvalifikationer  
Som behandlare deltar du i det direkta klientarbetet, både som behandlare och som vuxen förebild. 
Personalgruppen skall bestå av en mix av behandlingspedagog/assistenter och 12-stegsbehandlare.  

Kvalifikationer (Formell kompetens, erfarenhet): 

 Utbildning med inriktning socialt arbete, beteendevetenskap, 12-stegsutbildning, 
behandlingspedagog/assistent eller likvärdig kompetens som arbetsgivaren bedömer vara 
lämplig. 

 God erfarenhet av att arbeta med människor inom missbruk och med neuropsykiatriska 
diagnoser.  

 Som person är du lyhörd, kreativ, coachande och beslutskompetent. 

 Kvalitet och miljömedveten. 

 Kunskaper/utbildning i de behandlingsmetoder Gläntan skall använda är meriterande. 

 Grundläggande datakunskaper och vana av att använda dokumentationssystem. 

 Kunna uttrycka dig i tal och skrift.  

 



Personliga egenskaper: 

 Öppenhet och nyfikenhet för olika kulturer och förutsättningar.  

 God samarbetsförmåga med en vilja att bidra till verksamheten.  

 Utåtriktad samt ha lätt för att skapa kontakter.  

 Du känner dig bekväm i samtal med förmåga till att skapa allians med brukarna.  

 Flexibel samt kunna anpassa dig efter brukarnas behov.  

 Förmåga att omsätta teori till praktik där du tycker om att arbeta manualbaserat men är 
ändå kreativ inom de ramar som finns.  

 Flerspråkighet är meriterande.  

Övrigt: 

 Körkort B. 

 Vi eftersträvar en jämställd och mångkulturell arbetsplats. 

 Vi eftersträvar balans mellan könen.  
  

Arbetstider: Arbetet omfattar dagtjänstgöring- kvällar, helger samt natt.  

Varaktighet: tillsvidareanställning, vi tillämpar provtjänstgöring under 6 månader som kan övergå i 
tillsvidareanställning. 

Tillträde: januari/februari 2015  

Tjänsterna omfattning: 100 %  

Sista ansökningsdag: 2014-11-24 

Kontaktpersoner: Projektledare Ing-Britt Paulsson 072-719 67 57/växel 0151-51 80 90 

Förbundschef Birgitta Hagdahl 0151-51 80 96/mobil 070-328 92 93 

Ansökningshandlingar med meritförteckning sändes till: ing-britt.paulsson@vfsormland.se  
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