Programledare till Vårnäs behandlingshem
Arbetsplatsbeskrivning
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med för närvarande fem kommuner i Sörmland som medlemmar,
Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Verksamheten leds av en förbundsdirektion som består av
politiker från medlemskommunerna. Verksamheten består av Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som
missbrukar alkohol och droger, Gläntan som behandlar unga - mellan 18-26 år - som missbrukar alkohol och droger,
Familjerådgivning som bedriver rådgivning till familjer samt Upphandling som genomför viss upphandling inom
socialtjänstens område. Vidare finns ett Förbundskansli som ger stöd och service till verksamheten.
Vårdförbundet Sörmland samarbetar med flera olika intressenter som kommuner, landstinget, intresseorganisationer
och anhörigföreningar och arbetet regleras av lagar och förordningar.
Vårnäs behandlingshem har 26 platser för vuxna män och kvinnor, med en beroendeproblematik inom alkoholnarkotika- eller läkemedel. Behandlingen är en primärbehandling med introduktionsavdelning och 12-stegsgrupper.
Vi ser alkoholismen/drogberoendet som en sjukdom och använder AA:s tolv steg som grund i behandlingsarbetet.
Förlängd behandling/halvvägshus kan erbjudas till kvinnor och män som behöver lite längre tid på sig innan
utskrivning. Vårnäs behandlingshem har 12 platser på förlängd behandling, behandlingstiden varierar mellan 1-3
månader.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu en programledare med placering på Vårnäs behandlingshem. Arbetsuppgifterna består av att leda och
organisera det dagliga behandlingsarbetet samt vara ett stöd för personalen i rådgivargruppen. 3-5 schemapunkter per
vecka ingår också.

Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet
• Utbildning med inriktning socialt arbete eller beteendevetenskap, alkohol- drogterapeututbildning, 12-stegsutbildning
eller annan utbildning som bedöms som likvärdig av arbetsgivaren.
• Aktivt deltagande i 12-stegsprogrammet
• Kunskaper i officepaketet och vana av att använda dokumentationssystem.
• Erfarenhet av schemaläggning
• God samarbetsförmåga med en vilja att bidra till verksamheten.
Övrigt
• Körkort B är ett krav
• Vi eftersträvar balans mellan könen

Anställningens omfattning
Anställningsform/varaktighet: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2018-03-23, urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden gått ut.
Ansökan skickas till: Vårdförbundet Sörmland, Vårnäs behandlingshem, 643 92 Vingåker
eller till e-post: varnas@vfsormland.se

Kontaktpersoner:
Ove Larsson, verksamhetschef, 0151-51 81 90
Fackliga företrädare nås via växel: 0151-51 80 90
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