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Forskningsassistent sökes
Vi söker en forskningsassistent till ett projekt som handlar om
hur man på lokal nivå arbetar med unga som varken arbetar
eller studerar efter att de t.ex. hoppat av skolan  (UVAS). Med
UVAS menas ungdomar som till exempel hoppat av skolan
eller mår psykiskt dåligt och står utan arbete eller
utbildningsplats. Vi vill studera hur socialtjänsten och dess
olika samarbetspartners försöker fånga upp denna grupp och

stödja ungdomarna med olika insatser. Studien genomförs av en grupp forskare från
Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt Institutet för social
forskning vid Stockholms universitet.
 
Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av datainsamling i form av intervjuer och
skriftligt material samt kodning och inskrivning av data i dataprogram. Även andra
uppgifter relaterade till projektet kan komma att bli aktuella så som administration
och att delta i analysarbetet. Vi tror att du nyligen avslutat eller håller på att avsluta
masterstudier, inom socialt arbete eller näraliggande ämnen. Du har god analytisk
förmåga och goda kunskaper om forskningsmetodik. 
 
Om du tycker att det låter som något för dig, klicka på länken för att hitta mer
information. Sista ansökningsdag 2018-05-27.

Karriärseminarium
Är du intresserad av att arbeta vid Stockholms universitet?
 
Claes Strandlund, Sektionschef, Lina Göransson och Anna Ohlsjén,
personalspecialister, från Stockholms universitets personalavdelning informerar om
universitetet - en arbetsplats med forskning, utbildning och samverkan i den
internationella frontlinjen.
 
Datum: 23 maj
Tid: 15-16
Plats: Frescati, Studenthuset, Universitetsvägen 2B, hus Beta, Ekosalen
Anmälan: via Stockholms universitets jobb- och karriärportal MyCareer:
su.se/mycareer/events

Disciplinärenden
En student som i en examinationsuppgift plagierat delar av andra studenters tidigare
inlämnade examinationer har av Disciplinnämnden blivit avstängd från studier i två
månader. Avstängningsperioden pågår från slutet av vårterminen till en bit in på
hösttermen (sommaren räknas alltså inte in i avstängningstiden).

Studenten får under avstängningstiden inte delta i undervisning, prov eller annan
verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet samt ej heller använda
universitetsbiblioteket.

ÖVRIGT

Om du jobbar inom socialtjänsten och behöver få tag på en
kvinnojour
Vi driver något som kallas Boende-Jouren. Det är en ideell kvinnojour, skillnaden är
att vi inte vänder oss till personerna som är våldsutsatta utan till socialtjänst för att
underlätta och hjälpa till när det behöver hittas lediga platser i skyddade
boenden. Tidigare har socialtjänsterna själva ringt runt till olika boenden och frågat
om ledig plats, men det kan ta tid och ibland är det svårt att hitta platser. Vill man
inte ringa runt själv så får man gärna kontakta oss. Varje vecka hjälper vi 3-6
kommuner att hitta lediga platser som passar deras familjer. Vi har landets alla
kvinnojourer i registret.
 
Eftersom vi är ideella så kostar det inget att kontakta oss.
 
När man ringer oss så uppger man vilket område/län i landet som är intressant att
placera i, samt kort information som kan vara viktig för placeringen (om husdjur
medföljer, om ärendet gäller en man eller kvinna, om särskilt språk efterfrågas, eller
dylikt).
Därefter ger vi förslag på boenden (minst tre om vi kan) som passar placeringen och
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som har ledig plats.
 
Vi finns tillgängliga mellan 9-16, måndag-fredag. Vårt journummer är 0708-78 89 91.
 
Har ni frågor så är ni välkomna att ringa eller skicka ett mail: info@boende-jouren.se
www.boende-jouren.se
 
Tillsammans jobbar vi för ett samhälle fritt från våld!
Mvh Boende-Jouren

Sök stipendium
Studerar Du på en socionomutbildning?
 
... och har Du Nackaanknytning?
 
Sök ett utlandsstipendium hos Nacka Rotaryklubb!
 
Organisationen Rotary grundades 1905 i Chicago. I Rotary
möts representanter för olika yrken för utbyte av

erfarenheter. Det finns i dag drygt 1,2 miljoner medlemmar i över 200 länder. I
Sverige finns ca 30 000 Rotarianer. Rotary är en sant internationell organisation med
utbildningsstipendier och humanitära biståndsprojekt, t.ex. Polio Plus, ett projekt för
att utrota polio i hela världen
 
I en ständigt krympande värld blir internationella kontakter allt vanligare och allt
viktigare. Nacka Rotaryklubb har i ett antal år genom stipendier kunnat hjälpa
studerande Nackaungdomar till internationella utblickar. 
 
Nacka Rotaryklubb inbjuder även i år till att ansöka om ett stipendium på 10 000
kronor att användas till en utlandsresa. Resan ska i år vara ett led i en
socionomutbildning.

Stipendiet kan sökas av högskolestuderande med Nackaanknytning som fyller
högst 25 år under 2018.
Ansökningen kan mailas till birgit.hemberg@telia.com eller sändas med post till
Nacka Rotarys Utbildningsstiftelse, c/o Birgit Hemberg, Gamla Värmdövägen 2,
131 37 Nacka.
Sista dag för ansökan är den 1 juni 2018.
Nacka Rotaryklubb beslutar om tilldelning av stipendiet under hösten.
En rapport om användningen av stipendiet ska lämnas till Nacka Rotary
senast den 1 augusti 2019.

Se mail-bilagan för ansökningsformulär.
 
Ytterligare upplysningar om stipendiet kan fås av
 
Birgit Hemberg, tel. 0706-33 53 70
Annika Londono, President i Nacka Rotary 2017/18, tel. 0722-54 59 54
Bertil Bucht, tel. 0708-11 14 30

TJÄNSTER OCH UPPDRAG

Sommarvikariat inom socialpsykiatri
Stockholms stad söker nu sommarvikarier till Hässelby-Vällingbys socialpsykiatri . 

Kontakta oss för mer information.
Michael Eriksson
michael.eriksson@stockholm.se
076-12 05 443

Extrajobb inom frivården Södertörn
Är du som student intresserad av ett extrajobb som innebär kontroll och möten med
klienter som verkställer fängelsestraff via elektronisk kontroll i hemmet samt klienter
som verkställer samhällstjänst?
Arbetet går ut på att genomföra nykterhetskontroller i hemmiljö hos klienter som
verkställer via elektronisk kontroll (fotboja) och fysiska arbetsplats- och
telefonkontroller för de klienter som verkställer samhällstjänst.
Arbetstiderna är främst förlagda till kvällar och helger, men viss dagtjänstgöring kan
förekomma.
Blir du nyfiken på om detta kan vara något för dig är du välkommen att ringa Henrik,
0705-277 960 eller Malin, 0706-248 130 för mer information.
Ett eventuellt uppdrag kommer att föregås av en kortare intervju och registerkontroll.
 

Läskompisar sökes till barn i Rinkeby
Till hösten kommer socialtjänsten i Rinkeby via Familjens hus, i samarbete med
biblioteket att prova en ny förebyggande serviceaktivitet riktat till barn 7 – 12 år.
Syftet är att öka ”lustläsandet” för att stärka läsförmågan och därigenom
möjligheterna att klara skolarbetet och höja skolresultaten. Metoden har använts
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riktat till familjehemsplacerade barn inom Skolfam och kallas ”paired reading” och har
visat sig vara framgångsrik. Barn kommer att erbjudas att tillsammans med en vuxen
sk. ”tutor” läsa två ggr/vecka under en skoltermin på biblioteket.
Föräldrar involveras genom information och föreläsningar. Arbetet kommer att pågå
under tre läsår med start nu i höst.
 
Vi söker därför ”tutors”, unga vuxna som vill vara ”läskompis” och förebild för de barn
som erbjuds detta. Vi hoppas och tror att socionomstudenter kan ha ett intresse av
detta arbete som ska starta i början av september och vill gärna komma i kontakt
med dem.
 
Vi söker därför studenter som talar och skriver bra svenska och som vill avsätta minst
två tillfällen i veckan á 1,5 timme under en termin.
Sökanden ska lämna utdrag ur polisregistret och anställs därefter av
kontaktsekreterare med timersättning.
 
Eva-Britt ”Evis” Leander, Projektledare
Socialförvaltningen
Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor
Kompetenscenter barn och unga
Besöksadress: Munkforsplan 37,plan 6
Postadress: Box 44
123 21 Farsta
 
Tlefon: +46 8 508 25 450
Mobiltelefon: +46 76 12 25 450
E-post: eva-britt.leander@stockholm.se

Är du 1 av 40 i Sverige?
Och vill du jobba för ett fackförbund som står för din akademiska kompetens och
samtidigt få utveckla din sociala förmåga? Vi har 40 platser för studentinformatörer
runtom i hela Sverige, är du en av dem som passar?
 
Akademikerförbundet SSR står upp för en stark välfärd, ett jämlikt samhälle och alla
människors lika värde. Vi vill att våra medlemmars akademiska utbildning ska löna sig
både ekonomiskt och karriärmässigt. Vi är övertygade om att kollektivets styrka ger
individens rätt. Nu söker vi studentinformatörer som ökar vår styrka genom att
rekrytera fler studentmedlemmar vid sitt lärosäte. 
 
Vi och jobbet ger dig…
möjlighet att träffa nya människor
utveckling av din förmåga att prata inför grupper
flexibiliteten i att planera ditt arbete utifrån vad som passar dig
en guldkantad merit på ditt CV
 
Du vill…
vara med och utveckla och driva vår studentverksamhet framåt
visa att du är självgående, kommunikativ och lösningsorienterad
möta och prata inför människor, stå i monter och informera om förbundet
organisera aktiviteter på din ort för medlemmar
  
Vi vill att du är självgående, kommunikativ, lösningsorienterad och pluggar
samhällsvetenskap, beteendevetenskap, personalvetenskap, ekonomi,
folkhälsovetenskap eller till socionom. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet.
 
Arbetet är på runt 15 timmar i månaden och du tjänar 130 kr/h första terminen. 
 
Läs mer och sök tjänsten på https://akademssr.se/studentinformator. Intervjuer och
urval sker löpande!

Timvikarie sökes till Rinkeby-Kistamottagningen samt relationsvåld i
Rinkeby-Kista
Vi behöver en person som kan arbeta som timvikarie i ovanstående enheter,
eventuellt kan det även bli sommarjobb. Rinkeby-Kistamottagningen arbetar med
missbruk och då både med myndighet och öppenvård, timvikariatet avser båda.
Samlokaliserat med landstingets beroendevård.
Relationsteamet arbetar med att stötta de som har blivit utsatta för våld i nära
relation.
 
Vid intresse kontakta
 
Enhetschef
Anders Broomé
 
Anders.Broome@stockholm.se

Det här är ett veckobrev som skickas ut till alla registrerade kursdeltagare vid
institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Redaktör för veckobrevet är
Sanna Tielman. Om du vill få med information i veckobrevet kan du maila till
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info@socarb.su.se

Foto: Porträtt av Sandy Halabi, egen bild.
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