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Mycket på gång...
Det är mycket som händer på
institutionen just nu och även
runtomkring, så det blir ett fullt
veckobrev. Tydligen så fullt att det
tekniska systemet i skrivandes
stund börjar protestera och vi
behöver göra en volym 2 på
veckans brev. Kommer senare idag
eller imorgon.
Huset ser likadant ut den här
veckan som förra, så vi recyclar
förra brevets inledningsbild.

World Social Work Day 21 mars
Akdemikerförbundet SSR, Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm och
Stockholms universitet hälsar välkommen till World Social Work Day
Temat för dagen är ”Hållbar förändring i socialt arbete” som knyter an till det
globala temat ”Promoting community and environmental sustainablility”.
Mycket inom socialt arbete handlar om att stödja förändring på olika sätt
och socialt arbete förändras också ständigt. Under dagen lyfter vi behovet av
hållbar förändring på olika sätt – från student till yrkesverksam, från krisande
organisation till rekryterande, från socialarbetare i ett land till att arbeta med
socialt arbete i Sverige.
World Social Work Day firas tredje tisdagen i mars varje år för att
uppmärksamma behovet och resultaten av det sociala arbetet i världen.
Tisdag 21 mars 2017, klockan 13.00–16.00
Aula Svea, Sveaplan 160, Stockholm.
Anmäl dig senast 15 mars till josefine.johansson@akademssr.se
PROGRAM
Inledning: World Social Work Day
Josefine Johansson, professionsstrateg, Akademikerförbundet SSR,
Johan Kejerfors, studierektor vid institutionen för socialt arbete och
Elin Kjörrefjord, ordförande för SSAS
Från socialarbetare i ett land till svensk socionom
Vivian Hannouch, socialsekreterare i Järfälla kommun
Från en organisation i kris till goda förutsättningar för socialt
förändringsarbete
Kristina Eriksson, enhetschef i Sundbybergs stad
Från student till yrkesverksam socionom
Daniel Knudsen och Elisabeth Ullman, biståndshandläggare i Stockholms stad
Från vuxen till barnperspektiv på hållbar förändring

Organisationen Maskrosbarn
Hur skapar vi hållbara förändringar i socialt arbete?
Åke Bergmark, professor i socialt arbete
Mingel och fika
Panelsamtal
Mer information: Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR,
josefine.johansson@akademssr.se, 08-617 44 22.
Arrangörer är Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet,
Akademikerförbundet SSR och Studentförbundet för socialt arbete i Stockholm

Sånt som hänt: Institutionen på SACO-mässan
Institutionen för socialt arbete deltog som vanligt vid den årliga
SACO-mässan i Älvsjö med ett ovanligt välbesökt seminarium där
studierektor Johan Kejerfors och studievägledare Annika Jemteborn
presenterade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet. Saco
studentmässa är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för personer
som ska välja eftergymnasial utbildning. Omkring 100 seminarier anordnas
per dag. Utställare på Saco studentmässa är bland andra universitet och
högskolor, andra eftergymnasiala utbildningar, internationella utbildningar och
representanter för näringsliv och myndigheter.

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
EGALIA söker en arvoderad EGALIALEDARE, med start 13 februari
och tillsvidare
E GALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av
Stockholms Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queera) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia
är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa
andra i liknande situation och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter.
Verksamheten samordnas av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare
följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle.
Egalia är ett fritidshäng som har funnits i snart 10 år och har öppet måndagar
och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 35 ungdomar verksamheten
varje öppetkväll. Läs mer

Beställarenheten på Äldreförvaltningen i Haninge söker
biståndshandläggare
Om arbetsgivaren
tel. 08-606 76 00
http://haninge.se/omsorg-och-stod/aldre/
aldreforvaltningen@haninge.se
Enhetens uppdrag är att utreda och fatta beslut enligt socialtjänstlagen för
personer över 65 år.
Om tjänsten
Arbetsplats är Beställarenheten, äldreförvaltningen Haninge kommun
Titel: Biståndshandläggare
Antal: 2 st
Beskrivning av arbetsuppgifter: Att som biståndshandläggare utreda och fatta
beslut enligt Socialtjänstlagen för personer över 65 år.
Kvalifikationer: Socionomstuderande, gärna erfarenhet från äldreomsorgens
utförarenheter som hemtjänst eller vård och omsorgsboende.
Tillträde: maj eller juni 2017
Typ av anställning: heltid/deltid
Erfarenhet: Krävs ej
Varaktighet: Heltidsvikariat eller timanställning fram till augusti
Arbetstid: måndag-torsdag 8-17, fredagar 8- 15:30
Kontaktperson
Veronica Hämmerli, Enhetschef
veronica.hammerli@haninge.se
Telefon: 08-606 89 17

Rekryteringsmässa Haninge kommun
Den 17 februari arrangerar Haninge kommun Näringslivets dag. Dagen
innehåller en rekryteringsmässa där socialförvaltningen och äldreförvaltningen

har anmält sitt intresse.
Rekryteringsmässan går av stapeln i kommunhuset. Mässan arrangeras av
Haninge kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen och öppnar klockan
13.00.
Du kan läsa mer på http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/naringslivetsdag
/rekryteringsmassa/
Äldreförvaltningen söker främst sommarvikarer och timanställda och riktar sig
då främst till socionomstuderande.

Care Allomsorg söker ledsagare till barn och unga
Vi söker dig som är intresserad av att jobba med barn och ungdomar med
speciella behov. Eftersom avlösaren/ledsagaren fungerar som en ”förlängd
arm” i det sociala livet är det viktigt att behärska det svenska språket. Vi på
Care Allomsorg eftersträvar kontinuitet och önskar därför endast ansökningar
från personer som avser att arbeta under en längre tid framöver.
Vi söker personal, både tjejer och killar, som tycker om att arbeta med
människor. Erfarenhet av autism är en fördel. Tidigare erfarenhet av liknande
arbete är meriterande men inte alltid ett krav. Arbetstiderna är främst kvällar
och helger därför kan det vara ett lämpligt arbete under studieperioden. Vi
söker nu personal till följande ärenden. En person per ärende.
Som person ska du vara glad, utåtriktad och öppen. Du behöver även vara en
pålitlig och mogen person som kan skapa förtroende hos såväl de unga som
deras anhöriga. Du behöver också ha ett genuint intresse av att arbeta med
människor samt kunna vara drivande och motiverande då det behövs. Viktigt
är att du också är lyhörd för de ungas och föräldrarnas önskemål och behov
och att du ser arbetet som ett långsiktigt engagemang.
Vi söker personal omgående.
Jakobsberg, 40 tim/månad
Vi söker en ledsagare till en 14-årig kille som har erfarenhet av att jobba med
autistiska barn och ungdomar. För honom är det viktigt med rutiner, att du
håller tiden och har tålamod när han inte förstår. Han gillar att åka buss, sitta
på en restaurang, eller lyssna på arabisk musik och beroende på väder och
årstid tycker jag om att vara på stranden. Han trivs bäst när det är lugn och ro
runt mig.
Tror du att det skulle passa dig så hör av dig till oss!
Care Allomsorg arbetar främst med funktionshindrade barn och ungdomar men
även äldre. Vi arbetar med avlösning, ledsagning och boendestöd i
Stockholms stad, Järfälla kommun och Nacka kommun. Vi arbetar även med
en liten hemtjänst på Södermalm.
Om du är intresserad eller vet någon som är intresserad maila till
ansokan@careallomsorg.se
Märk ansökan med vilket ärende det gäller. Ärendena bemannas snarast!
För mer information om företaget se vår hemsida www.careallomsorg.se.

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
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