Behandlingspersonal till Gläntans behandlingshem
Arbetsplatsbeskrivning
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med för närvarande fem kommuner i Sörmland som medlemmar.
Dessa är 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, Gläntans behandlingshem 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.
Gläntan erbjuder unga vuxna 18-26 år med alkohol och drogproblematik, behandling som bygger på lång beprövad
erfarenhet och forskning inom beroende. På Gläntan finns 8 behandlingsplatser och 2 sviktplatser avsedda för den som
gjort behandling och som under en kortare period behöver extra stöd. Placeringstiden är 3 månader och behandlingen
är indelad i introduktionsfas, behandlingsfas och utslussfas.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med kommunerna gällande planering av vården och fortsatt vård på
hemmaplan.
Behandlingsmodell är en modifierad form av 12-stegsbehandling med miljöterapeutiska inslag, där personal
tillsammans med klient utför praktiska göromål tillsammans. Med modifierad form menar vi att interventionerna är
korta och behandlingsplaneringen individuellt utformad med möjlighet till individuella samtal. Fysiska aktiviteter ingår i
den dagliga planeringen och utformas utifrån klientens förutsättningar och önskemål, 12 stegsbehandlingen
kompletteras med KBT, MI samt HAP.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu behandlingspersonal för tillsvidareanställning. Arbetsuppgifterna består av föreläsningar, grupparbeten,
individuella samtal, kontakter med olika myndigheter och hemkommun, friskvård och social träning.

Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet
•
•
•
•
•
•

Utbildning med inriktning socialt arbete, beteendevetenskap, 12-stegsutbildning, behandlingspedagog/assistent
eller likvärdig kompetens som arbetsgivaren bedömer som lämplig.
God erfarenhet av att arbeta med människor inom missbruk och med neuropsykiatriska diagnoser.
Som person är du lyhörd, kreativ, coachande och beslutskompetent.
Kunskaper/utbildning i de behandlingsmetoder Gläntan använder 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 och har förmåga att skapa allians med klienterna.
Flexibel samt kunna anpassa dig efter klinternas 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 är ett krav
• Vi eftersträvar balans mellan könen

Anställningens omfattning
Anställningsform/varaktighet: Tillsvidareanställning
Omfattning: 75%
Adress

Telefon

Telefax

Postgiro

Bankgiro

Org.nr

E-post / Hemsida

Vårdförbundet Sörmland
Vårnäs Behandlingshem
643 92 Vingåker

0151-51 80 90

0151-124 57

477 55-4

951-7855

222000-0323

varnas@vfsormland.se
www.vfsormland.se

Löneform: Månadslön
Arbetstid: Schemalagd arbetstid, dag-, kväll- och natt
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2018-09-30
Ansökan skickas till: Vårdförbundet Sörmland, Vårnäs behandlingshem, 643 92 Vingåker
eller till e-post: varnas@vfsormland.se

Kontaktpersoner:
Anna Thor, enhetschef, 0151-51 81 92
Fackliga företrädare nås via växel: 0151-51 80 90
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