
         
 

Familjerådgivare, Familjerådgivningen  
Eskilstuna kommun 
 

Har du ett specifikt intresse för relationer och vill du arbeta med behandlande samtal? Som 

familjerådgivare får du förmånen att fokusera på par som vill förändra sin relation. 

Familjerådgivningen arbetar på uppdrag av Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm och Vingåkers 

kommun genom Vårdförbundet Sörmland. 

Familjerådgivningens uppgift är att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i 

familjerelationer. I samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och 

information i samlevnadsfrågor. Du blir en av fem familjerådgivare i gruppen.  

Arbetsuppgifter:                                                                                                                                                                                                             

I din vardag träffar du par som sökt sig till familjerådgivningen för att förändra och förbättra sin 

relation. Utifrån din spetskompetens arbetar du behandlande och vägledande för att stärka dem i 

deras förmåga att hantera exempelvis konflikter och kommunikationsproblem. Vissa par träffar du 

vid få tillfällen och andra har en längre process med återkommande besök.  

 

Kvalifikationer:                                                                                                                                                                                                     

Vi söker dig som har en grundutbildning som socionom, beteendevetare eller annan likvärdig 

akademisk utbildning och grundläggande psykoterapeutisk utbildning, steg 1. Du ska ha 

arbetslivserfarenhet inom ett relevant yrkesområde eller annat psykosocialt behandlingsarbete. 

Fördjupning i psykoterapeutisk utbildning, steg 2 – är meriterande.                                                                                                                                                                      

Som person är du lyhörd och har lätt att skapa relation och förtroende hos dem du möter. Personlig 

lämplighet har stor betydelse och god samarbetsförmåga krävs.  

Personlig kompetensutveckling sker genom regelbunden extern handledning tillsammans med 

kollegor. 

Verksamhetens ambition är att så långt som möjligt tillgodose våra klienters olika önskemål. 

Verksamheten är HBTQ-certifierad. Vår strävan är att personalgruppens sammansättning har en 

jämn könsfördelning, samt speglar mångfalden i våra medlemskommuner. 

Körkort B- Egen bil krävs 

Varaktighet: Tillsvidareanställning 

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse 

Tjänstens omfattning: Heltid  

Vi hanterar ansökningar löpande för att hålla en snabbare rekryteringsprocess. 

 



Kontaktpersoner: 

Förbundschef   Pia Carlsson 0151- 51 80 97 

Familjerådgivare  Tommy Brask 076- 792 99 43  

Familjerådgivare   Lena Sundström 016- 13 32 62 eller 076- 792 99 39 

Hemsida: www.vfsormland.se  

Sista ansökningsdag: 2021-02-09 

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, 

examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.  

Handlingar skickas till: varnas@vfsormland.se  

 

Vårdförbundet Sörmland 

Vårnäs behandlingshem 

643 92 VINGÅKER 

Om organisationen: 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Södermanlands län som 

medlemmar, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårdförbundet är huvudman för 

viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller 

öppenvårdsformer. Vårdförbundet erbjuder verksamhet inom missbruksvård och familjerådgivning. 

Övrigt: 

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp. 

http://www.vfsormland.se/
mailto:varnas@vfsormland.se

