
Studentexpeditionen har nya
öppettider:
 
Måndag, tisdag, torsdag: kl.10-12
 
Onsdag och fredag: stängt
 
Se hemsidan för mer information om
kontaktuppgifter och telefontider

 

 

1 mars 2017     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nya öppettider på expeditionen

 

Alumnträff 21 mars
Vi vill välkomna alla alumner vid institutionen för socialt arbete till en
alumnträff 21 mars kl.16.30-18.00, Institutionen för socialt arbete,
Sveavägen 160. Socialt arbetes alumnverksamhet inbjuder till: Ett samtal om
det sociala arbetets villkor! Samtalet inleds av Thomas Öhlund fil.dr socialt
arbete. Anmälan via alumni@socarb.su.se senast 16 mars. Varmt välkomna.
Vi träffas strax efter evenemanget World social work day 21/3 kl.13-16,
också på Sveaplan, så passa på att delta där också.
 
Är du inte med i alumn-nätverket? Läs i så fall mer här.

 

Karriärseminarium: Vilka karriärvägar finns inom Stockholms stad?
Carol Lundqvist, HR-strateg i stadsledningskontoret berättar om Stockholms
stads organisation, rekryteringsbehov, karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter. Thomas Karlsson, alumn vid Stockholms universitetet,
berättar om sin karriärresa till sitt nuvarande jobb inom Stockholms stad.
 
Datum: 8 mars
Tid: 15.00–16.30
Plats: Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, hus Beta, Ekosalen
Anmälan: via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events
 
Karriärservice, Studentavdelningen
08-16 28 45 karriarservice@su.se su.se/karriarservice
 
Länk till seminarierna och anmälan i MyCareer:
https://su.graduateland.com/sv/events
 
Länk till Karriärservices seminarieprogram:
http://www.su.se/utbildning/arbete-karri%C3%A4r/karri%C3%A4rservices-
seminarieprogram

 

Ät lunch och lyssna på korta föreläsningar om ditt framtida yrkesliv

Onsdagen den 8 mars är det dags för nästa Inspirationslunch för
socionomstudenter på Socialhögskolan på Stockholms universitet. Hit
kommer sju kommuner både från Stockholmområdet och övriga Sverige för att
hålla i varsin kortare inspirationsföreläsning med praktiska exempel från
"verkligheten" (med ämnen som jämställdhet, smarta möten, tejpingsamtal
med barn och ungdomar, ärendehantering, hur hantera känslomässigt
krävande arbete, mm.). 
 
I anslutning kommer det att serveras en gratis lunchbuffé och kaffe för
studenterna och ges möjligheten att mingla med socialsekreterare för att få
ställa frågor de är intresserade av inför arbetslivet.
 



Platsen för detta är i aulan på Socialhögskolan i Stockholm kl 10-13 och era
studenter är givetvis också varmt välkomna att komma och lyssna på
föreläsarna, träffa dessa intressanta arbetsgivare och äta gratis lunch.
 
Facebookeventet heter "Inspirationslunch för socionomstudenter - 8 mars"
och länken till föranmälan inför matbeställningen hittar du här.
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Onsdagshistorier: Historiker föreläser på Stockholms stadsarkiv
Våren 1968 bildade några Stockholmskvinnor Grupp 8. Genom
originella aktioner försökte de blåsa nytt liv i kvinnokampen. Här
berättas om en häpnadsväckande fantasifull utställning som
aldrig blev av. Elisasbeth Elgán från Stockholms universitet
berättar.
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Mondo ligger nere
Mondo ligger nere för underhåll. Kanske är det här litet väl lång
avisering i förväg, men det kan ju vara bra att notera i kalendern
så att du inte står och är förvånad i april. 

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Personal sökes till LVM-hem med kvinnliga klienter
SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund är en institution som tillhör Statens
institutionsstyrelse, vilken är en statlig myndighet som bedriver vård,
utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem samt
vuxna med missbruk. SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund tar emot vuxna
kvinnor med alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsmissbruk ibland i
kombination med psykisk störning.
 
Institutionen har två enheter, Rebecka som ligger på Ekerö samt Ekebylund
som ligger i Rosersberg. 
 
Institutionen söker nu personal för sommarvikariat och även vid
behovsanställning. Vi söker Dig som har ett brinnande intresse att arbeta med
våra kvinnliga klienter och skapa en stabil, trygg och omvårdande miljö. Vårt
främsta uppdrag är att hålla våra klienter drogfria samt motivera dem till
vidare behandling efter den period om sex månader man är inskriven på
institutionen.  
 
Anställning innebär ett nära klientarbete på avdelningen, behandlingsarbete i
forma av gruppverksamhet, enskilda samtal, behandlingsplanering och en del
resor med klienterna, viss fysisk aktivitet samt samarbete med placerande
socialtjänst mm.
Följ gärna länken för att läsa mer, eller hör av er direkt för vidare information.
http://www.stat-inst.se/var-verksamhet/missbruksvard/vara-lvm-hem
/rebeckaekebylund/
 
Vi har f.n. annons ute på Platsbanken samt Offentliga jobb.
Med vänlig hälsning
Anette Skarstedt, personalsekreterare, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund
Mail: Anette.skarstedt@stat-inst.se Tel: 010-453 61 05
 

ÖVRIGT

Källkritikens dag!

Spridningen av falska nyheter och ”alternativa fakta” blir allt vanligare, inte
minst på nätet. Vi måste alla bli bättre på att kolla upp saker som vi ser och
delar i våra flöden – på källkritik helt enkelt. På Kulturhuset Stadsteatern
uppmärksammar vi därför Källkritikens dag den 13 mars tillsammans med
Viralgranskaren på tidningen Metro.
 
Läs mer! 

 

Det här nyhetsbrevet riktar sig till alla studenter vid institutionen för socialt
arbete. Om du har information som du tror vore bra att sprida kan du höra
av dig via e-post.
Redaktör: Sanna Tielman

 

 

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet


