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Ingenting är evigt, inte ens en studierektor
Ungefär såhär brukar det se ut på
onsdagsförmiddagar, då
institutionens studierektorsgrupp
har möte, lett av studierektor Johan
Kejerfors. Tyvärr är det fler än vi
som uppskattat honom, för han har
blivit erbjuden en annan tjänst och
ska istället arbeta med utbildning på
central nivå på Stockholms
universitet. Från och med den 1 april
kommer det istället att vara Katarina
Piuva som är studierektor. Katarina
har tidigare varit studierektor för
utbildningen på avancerad nivå, men
tar nu alltså istället grepp om
grundutbildningen.

Stresshanteringskurs hos studenthälsan
En kurs i tre delar för dig som vill lära dig mer om stress och få presenterat
olika tekniker som du kan använda i vardagen. Om du vill finns möjlighet att
avsluta kursen med ett individuellt hälsotest.
Tid: Tre onsdagar (19/4, 26/4 och 3/5)
kl. 16.30 – 18.30
Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Odenplan
För anmälan, ring kursledare Elisabeth Jeppsson
telefon 08 - 674 77 05
Välkommen!

Sex - mer än bara samlag!
Den 29 april kommer arbetsterapeuten och sexologen Stefan Balogh och
föreläser på temat sexualitet och funktionsnedsättning. Föreläsningen tar
även upp de "bortförklaringar" som används för att inte behöva prata om
sexualitet med brukare/klienter/patienter/kunder. Föreläsningen är öppen och
kostar ingenting att gå på.

Inhumanities - past and present (obs! Idag kl.13-16)
Open seminar on organized genocide. Why did the twentieth century witness
unprecedented organized genocide? A multi-dimensional seminar on genocide
by Brahe Educational Foundation and Stockholm University. "Be aware of how
easily people can be persuaded to commit genocide if no one speaks up
against it", says Holocaust survivor Henry Oster.

Framtidsmässan 2017
Hämta din gratis entrébiljett till Framtidsmässan 2017
Den 6 april går Framtidsmässan av stapeln för fjärde året i rad och denna gång
äger den rum på Stockholms universitet. Detta är
Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor där utställarna är
kommuner, landsting och myndigheter. Arbetsgivarna erbjuder
exempelvis jobb, sommarjobb, praktikplatser, traineeprogram,
examensjobb och mycket mer. Utöver detta finns det möjlighet att få konkreta
verktyg till sin karriär i form exempelvis CV-granskning.
Se även när Kristian Luuk och Fredrik Lindström leder finalen i tävlingen
Studentmästerskapen i offentlig sektor och lyssna till när Nour El Refai och
Daniel Redgert modererar samtalen på Stora Scen!
Framtidsmässan är helt gratis att besöka men du måste hämta ut en

biljett och det gör du här.
För mer info gå in på Facebook-eventet.
Välkommen!
Med vänlig hälsning

LEDIGA TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Semestervikarier till Boutredningsenheten, sommaren 2017
Inom Socialförvaltningens Boutredningsenhet (socialnämnden) i Stockholms
stad arbetar vi i huvudsak med:
1) Dödsboanmälan. En förenklad boutredning som under vissa förutsättningar
kan ersätta bouppteckning. Efter ansökan från dödsboet prövar socialnämnden
om förutsättningar föreligger. Dödsboanmälan kan endast göras av
socialnämnd.
2) Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Handlägger ansökningar från
dödsboet om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.
3) Provisorisk dödsboförvaltning. Om det inte finns någon som tar vård om
dödsboet har socialnämnden skyldighet att provisoriskt förvalta dödsboet.
Släktutredning görs för att spåra arvsberättigade anhöriga. Efterforskningen
sker både inom som utomlands, via bl a olika landsarkiv, ambassader.
4) Begravning. Om ingen ordnar med begravning har kommunen ett yttersta
ansvar att ombesörja gravsättning av den avlidne.
5) Internationella dödsbon. Om den avlidne hade egendom i Sverige men
hemvist i annat land beslutar socialtjänsten om nödvändiga åtgärder.
Att arbeta som semestervikarie hos oss på Boutredningsenheten innebär bl a
att:
Ta emot ärenden via bl a telefon, epost och brev. Efter beslut om åtgärd
som sker på fördelningsmöten vi har varje morgon, administrerar
semestervikarien ärendena med upplägg av akter, utskick till dödsbon.
Telefontid sommartid är 3 dagar i veckan, 2 timmar per gång.
Följa med boutredare på hembesök. Det är önskvärt med körkort och att
man dessutom kör bil.
Behjälplig på enheten i övrigt.
Som semestervikarie tar man inga egna beslut utan har en mentor som
vägleder.
Anni Stavling
Enhetschef
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen/Boutredningsenheten
Livdjursgatan 4
121 62 Johanneshov
Telefon: +46 8 50833073
Telefax: +46 8 50833085
E-post: Anni.stavling@stockholm.se

Vårljus Familjecentrum söker timvikarier
Vårljus Familjecentrum består av fyra enheter:
Akut- och utredningsavdelningen. Erbjuder utredning av
omsorgsförmåga i familjer med barn 0–16 år. Utredningarna sker
huvudsakligen i dygnsvård.
Behandlingsavdelningen. Erbjuder behandlingsinsatser till familjer med
barn 0–16 år. Inriktningen är att stärka relationen mellan förälder och
barn och öka föräldrarnas omsorgsförmåga. Insatserna sker
huvudsakligen i dygnsvård.
Vårljus mobila team (VMT). Erbjuder insatser i familjernas hem –
omsorgsutredningar, behandlingsinsatser, nätverksarbete.
Vårljus utvecklingsteam. Erbjuder familjebehandling i familjer där det
finns oro för ett barns eller ungdoms beteende. Arbete sker
multisystemiskt med utgångspunkt i skydds- och riskfaktorer kring ett
barn eller en ungdom. Teamet erbjuder även handledning och utbildning.
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida www.varljus.se
Vi söker timvikarier till våra två institutionsverksamheter. Önskvärt är att du
är 25 år fyllda och gärna ha erfarenhet av arbete med barn eller ungdom.
Socionom, Socialpedagog, Beteendevetare eller annan likvärdig utbildning är
ett krav för att få anställning hos oss. Så är du student med inriktning mot
någon av dessa professioner så är du välkommen med din ansökan ställd till.
sofia.paulsson@varljus.se

Magellungen söker sommarpersonal
Söker du ett spännande, viktigt och utvecklande arbete? Terapikolonier söker
två medarbetare, en till barngruppen (22/6-12/7) och en till ungdomsgruppen
(14/7-30/7).
Våra verksamheter bedrivs på två olika kollogårdar belägna Stockholms
skärgård. Där tar vi emot barn och unga mellan 8 och 18 år på uppdrag av
barn- och ungdomspsykiatrin. Merparten av barnen vi möter har upplevt
påfrestningar och svåra livshändelser samt har neuropsykiatriska
funktionsvariationer. Barn och unga som kommer till oss har ofta förväntningar
på att få ha kul och trivas, få kompisar, utvecklas socialt, träffa andra med
liknande erfarenheter.
Vi arbetar med kvalificerad miljöterapeutisk behandling i kolloform. På kollo
finns utrymme att göra saker tillsammans och få stöd och återkoppling i
stunden. Fokus i behandlingsarbetet ligger på att bekräfta, acceptera och
samtala kring känslor, undersöka tankar kring vad som är möjligt och omöjligt
och utforska hur man agerar i olika situationer och vad man kan göra
annorlunda. Relationer är centrala i behandlingsarbetet och att
uppmärksamma och stärka det som fungerar. Vår övertygelse är att upprepade
nya erfarenheter leder till förändring och att en ökad förmåga att förstå sig
själv och andra stärker förmågan att hantera och reglera känslor.
I arbetsuppgifterna ingår också att leda barnen i lekar och aktiviteter, svara
för barnens dagliga omvårdnad samt utföra förekommande praktiska
arbetsuppgifter på kollogården. I arbetet ingår även behandlingskonferenser,
handledning och dokumentation.
Vi söker dig som är psykolog, socionom, behandlingspedagog,
familjebehandlare eller har annan adekvat utbildning. Du kan också vara under
utbildning till något av ovanstående. Då vi möter familjer och barn med en
komplex problematik är det viktigt att du har god självkännedom och mognad
samt är nyfiken med en vilja att försöka förstå och reflektera kring olika
situationer som uppstår i arbetet. Erfarenhet av att arbeta med familjer och
med barn i grupp, gärna miljöterapeutiskt, prioriteras. Då vi värnar om
kontinuitet i verksamheten ser vi gärna att du kan tänka dig ett längre
engagemang.
Personal på Terapikolonier har en visstidsanställning som sträcker sig över
den period man arbetar under terminen/sommaren. Sommarperioderna är
mellan 10 till 23 dygn. Visst förberedelsearbete under våren och uppföljning
under hösten (maximalt 70 timmar) ingår också i tjänsten. För detta arbete
utgår timpenning.
Välkommen med ditt CV och personliga brev!
Jennifer Sternberg, Biträdande Verksamhetschef
jennifer.sternberg@magelungen.com
0735-441 330

Hässelby-Vällingbys socialpsykiatri söker sommarvikarier
Vi söker nu sommarvikarier till Hässelby-Vällingbys socialpsykiatri
• Ekeby Gruppbostad
• Paradsängens gruppbostad
• Hässelby-Vällingby boendestöd
Kontakta oss för mer information.
Michael Eriksson
michael.eriksson@stockholm.se
076-12 05 443
Anna-Karin Lustfeldt
anna-karin.lustfeldt@stockholm.se
076-12 05 882

Biståndshandläggare till äldreomsorgen på Södermalm sökes!
Hej!
Vi håller på att rekrytera biståndshandläggare till äldreomsorgen på

Södermalm, och vill på detta sätt förmedla detta till socionomer/blivande
socionomer!
Till dem som är nyutexaminerade eller blir det den här terminen vill vi framföra
att vi söker biståndshandläggare som kan arbeta tillsvidare.
Till dem som har en del kvar av sin utbildning, men förhoppningsvis gjort sin
praktik inom äldreomsorgens myndighetsutövning, vill vi framföra att vi söker
sommarvikarier!
Med vänlig hälsning
Helena Pihlgren, tf bitr enhetschef
Södermalms stadsdelsförvaltning, beställarenheten äldre
Box 4270, 102 66 Stockholm
Telefon: 08-80 65 65
E-post: helena.pihlgren@stockholm.se
stockholm.se

Timanställda kodare av MI-samtal sökes
MIQA-gruppen söker timanställda kodare
Är du intresserad av att samtalsfärdigheter, beteendeförändring samt att
lyssna på samtal?
Motiverande Samtal, (Motivational Interviewing/MI) är en evidensbaserad
samtalsmetod som används exempelvis inom beroendevård, kriminalvård
samt frisk- och sjukvård i hela Sverige.
MIQA-gruppen är en del av Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), som
ligger under Ka-rolinska Institutet och Stockholms läns landsting. På
MIQA-gruppen bedömer (kodar) vi MI-samtal. Kodning av samtal används för
att få återkoppling på sina prestationer när man lär sig MI, vid utbildning, vid
kvalitetssäkring samt i forskning om MI.
Arbetsuppgifter
Som kodare på MIQA-gruppen kommer du att lyssna på samtal som skickas
in till MIQA-gruppen och skatta behandlarbeteenden enligt standardiserade
manualer. I arbetet ingår även att ge både skriftlig och muntlig feedback till
MI-utövaren baserad på den gjorda skattningen. I arbetet kan det även ingå
andra uppgifter såsom transkribering av samtal, inmatning av data m.m.
Arbetets omfattning är varierande och den anställda kan efter samråd till viss
del förlägga arbetstiden så som denna önskar, dock krävs det deltagande vid
arbetsgruppens veckomöten. Till den största delen kan arbetet utföras
hemifrån.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har utrymme för en timanställning vid sidan av dina
högskolestudier. Vi önskar att du är i början av dina studier, så att du har
möjlighet att arbeta en längre tid hos oss.
Det är en förutsättning för arbetet att du har goda kunskaper i svenska och
behärskar språket i både tal och skrift. Du har god datavana och har goda
kunskaper av Officepaketet. Du är van vid självständigt arbete då vi arbetar
mot deadlines, samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Arbetet
ställer höga krav på samarbete och att kunna ta emot och ge kritik i syfte att
utvecklas. Vi kan erbjuda en stimulerande tjänst i en spännande miljö.
Timanställningen inleds med utbildning i kodningssystemet på heltid under
juni månad.
Hemsida: www.miqagruppen.org Mejl: miqagruppen@cns.ki.se
Tel: 08 -123 39 102
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