
                                             

Og vil du være med til at gøre en konkret forskel for 
mennesker, der rammes af alvorlig sygdom? 
 
Så er du måske vores nye kollega i Hovestadsområdet? Vores dygtige 
socialrådgiver Camilla har fået lyst til at prøve kræfter med nye 
udfordringer. Derfor søger vi nu en ny socialrådgiver til at hjælpe vores 
medlemmer. Stillingen er på 32 timer ugentlig, muligvis på sigt 37 timer 
ugentligt, til udvikling af et projekt om et rådgivningstilbud på 
Scleroseklinikken på Rigshospitalet. 
 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være 

 
 Rådgivning og støtte af medlemmer med sclerose inden for et bredt 

felt af den social lovgivning, fx i forhold til arbejdsmarkedet, 
praktisk hjælp i hjemmet, handicapkompenserende ydelser, 
mulighed for pension og BPA-ordning 

 Støtte i kokrete sager og i forbindelse med anke af afgørelser 

 Detagelse i tværfagligt samarbejde internt i foreningen og eksternt 
med hovedstadskommunerne 

 Samarbejde med pårørende, hjælpere, sagsbehandlere og andre 
myndigheder 

 Undervisning og orientering af medlemmer med sclerose og deres 
pårørende 

Du har 

 Uddannelse og flere års erfaring som socialrådgiver 

 Spidskompetence inden for beskæftigelses- eller sociallovgivningen 
på voksenområdet 

 Lyst til at være med til at skabe bedre muligheder for mennesker 
med sclerose og deres pårørende 

 Gode samarbejdsevner samtidig med at du trives med at arbejde 
selvsrændigt i det daglige 

Du får 

 Et arbejde, der batter og betyder alverden for mennesker med 
sclerose og deres pårørende 

 Stor frihed til at tilrettelægge dit arbejde 

Er du vores nye knald-
hamrende dygtige  
socialrådgiver….. 
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 Kort til tæt dialog og faglig sparring med dine 8 
socialrådgiverkolleger og din leder 

 En engageret, resultatorienteret og respekteret arbejdejdsplads med 
tårnhøje faglige ambitioner 

 Løn- og ansættelsesforhold efter aftale 

 

Ansøgningsfrist er fredag den 22. juni kl. 12.00. Ansættelsessamtaler 
afholdes løbende og senest i uge 26. Ansættelse den 1. august eller snarest 
derefter. Send din ansøgning med relevante bilag til 
job@scleroseforeningen.dk, att. Nadia Buchard mrk. 
”Ansøgning/socialrådgiver” 

Hvis du er nysgerrig på at høre mere om stillingen, så ring til Nadia Buchard, 
leder for socialrådgiverne på tlf. 21151350. 
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