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Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Rekrytering av studenter till arbete med att informera blivande
studenter
Är du intresserad av att vara med och ge din bild av hur det är att studera vid
Stockholms universitet?
I så fall kan det här kanske vara något för dig. Vi söker nu studenter som vill vara
med i kampajen "Egentligen...", där de som är med gör en kortfilm där de delar med
sig av sin bild av hur det är att studera vid Stockholms universitet, samt besvarar de
frågor som ställs av presumtiva studenter via Webbplatsen.
Du förväntas binda dig till uppdraget från och med 2 september 2019 till och med 7
juni 2020.
Tidsplan som de medverkande studenterna ska förhålla sig till:
Fotografering: Våren 2019
Utbildning: Våren 2019
Webbplatsen beräknas vara klar under augusti och lanseras senast den 2 september
2019.
Från lanseringsdatumet och cirka ett år framåt beräknas studenterna besvara de
frågor som ställs till dem via webbplatsen.
Arvode: Sammanlagt 6500 kr för perioden 2 september 2019 - 7 juni 2020. Arvodet
betalas ut i delsummor vid fyra tillfällen.
Studentuppgifter som behövs för rekryteringen är namn, information om pågående
utbildning, telefonnummer och e-post.
Om du är intresserad, kontakta studievagledare@socarb.su.se senast den 27 februari.

Välkommen till vårens konferens om spel om pengar
Tid: Måndag 29 april, kl. 9–17
Plats: Aula Svea, Sveavägen 160
Syftet med konferensen är att skapa en mötesplats för erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, brukare, studenter, ideella
organisationer, företag och myndigheter inom fältet för reglering, prevention och
behandling av spelproblem.
Deltagandet är kostnadsfritt men du måste anmäla dig på www.su.se/publichealth
/spelkonferens. Här hittar du även information om programmet.

Nationella brottsofferveckan
Se medföljande fil för program.

TJÄNSTER OCH UPPDRAG
Stockholms stad söker timvikarier från termin 5 och framåt
Hej Socionomer och framtida socionomer!
Vi på Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning inom
äldreomsorgen söker flera timvikarier till beställarenheten
inför sommaren 2019. Vi är en stor arbetsgrupp på 44 personer, som består av
biståndshandläggare, metodstödjare, enhets- och biträdande chefer samt
administration med ett gott arbetsklimat. Det finns både fackliga representanter och
flera skyddsombud på enheten. Vi befinner oss vid Palmfeltsvägen 1C i Globen
området. Närhet till större kollektivförbindelser, butiker och restauranger. Finns även
tillgång till gym, elbilar och cyklar att låna i förvaltningshuset. Hos oss får du härliga
kollegor som har roligt på jobbet bland annat genom friskvårdsgruppen som anordnar

roliga aktiviteter. Sedan maj 2018 är vi indelade i olika funktioner för att skapa en
bättre hanterbarhet och säkerställa att vi uppfyller vårt uppdrag samt våra mål. En
mottagningsgrupp, en SIP-grupp (vårdplanerare), en utredningsgrupp, en
ekonomigrupp samt en administrationsgrupp.
En biståndshandläggares huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma
ansökningar inkomna från äldre som kan ha behov av stöd från hemtjänst,
dagverksamhet, särskilda boenden med mera. Beslut fattas huvudsakligen utifrån
socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
Krav på att man är socionom eller socionomstudent med pågående eller
gjord praktik. Gärna även erfarenhet av myndighetsutövning, men inget krav. Krav
på att du kan komma in och arbeta under våren för introduktion. Om du är
intresserad, bifoga gärna CV och eventuellt en kort beskrivning av dig själv i mejlet till
biträdande enhetschef nedan. Ni kan även ta kontakt med facklig representant eller
skyddsombud om ni har frågor.
Charlotta Jogestrand
Biträdande enhetschef
Beställarenheten Äldre
E-post: charlotta.jogestrand@stockholm.se
Daniel Knudsen
Facklig representant Saco/SSR och Skyddsombud
Beställarenheten Äldre
E-post: daniel.knudsen@stockholm.se
Ingela Kvist
Facklig representant Vision och Skyddsombud
Beställarenheten Äldre
E-post: ingela.kvist@stockholm.se
Annonsen gäller t o m 2019-03-15

Det här är ett nyhetsbrev 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
info@socarb.su.se

Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet

