Kvinnojouren Anna söker vikarierande Samordnare
Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro söker en vikarierande samordnare för att arbeta med
våldsutsatta kvinnor och deras barn
Beskrivning
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på kvinnojour alternativt liknande arbetsuppgifter.
Tjänsten är ett vikariat på heltid i första hand fram till den 31 december 2016 med möjlighet till
förlängning.
Att arbeta på kvinnojour handlar att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn på vårt skyddade
boende. Arbetet kräver att du är engagerad, flexibel och lyhörd och kan vägleda och stötta kvinnor
tillbaka till ett liv utan våld. I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till kvinnan i hennes vardag, hålla i
stödsamtal och delta i möten med olika myndigheter med mera. Det ingår även praktiska
arbetsuppgifter vilket kräver att du har förmåga till överblick och ta egna initiativ.
Den dagliga kontakten med kvinnor och barn utgör basen i arbetet samtidigt som du ska verka för att
vår organisation har välfungerande myndighetskontakter och lokala nätverk.
Kvinnojouren Anna bildades 2003 och är en ideell förening. Vi är medlemmar i Unizon. Vi har plats
för fem kvinnor och fem barn. Kvinnojouren har två heltidstjänster och cirka 15 ideella jourkvinnor.
Önskvärda kvalifikationer
Du bör ha minst ett års arbetserfarenhet från Kvinnojour
Du måste kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ
Tidigare erfarenhet av att hålla i stödsamtal eller samtalsmetodik
Du bör ha högskoleutbildning med inriktning socialt arbete eller sociologi
Mycket bra datakunskaper är en förutsättning för det dagliga arbetet
Meriterande
Tidigare arbete på kvinnojour
Dokumenterad praktisk erfarenhet av att hålla i stödsamtal
Varaktighet/arbetstid: Heltid 8.00 – 16.30
Lön: Enligt avtal – IDEA
Ansökan snarast, senast den 3 augusti: Vi kommer att kalla till anställningsintervju snarast och
vikariatet kommer att tillsättas snarast möjligt. Skicka din ansökan med referenser till:
info@kvinnojourenanna.se
Kontaktperson: Karin Andersson
Om du har frågor går det bra att kontakta oss på telefonnummer 08-582 409 99
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