
Socialrådgiver til Randers Krisecenter for voldsramte kvinder og børn. 
 
 
Randers Krisecenter søger pr. 01.januar 2020 en socialrådgiver med ansættelse på 37 timer ugentligt.  
 
Der er tale om dag, aften – og weekendarbejde. Der kan i særlige situationer blive tale om døgnvagt. 
 
Randers Krisecenter er i henhold til Servicelovens § 109 et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og 
deres børn. Der er plads til 11 kvinder og 16 børn op til 18 år.  
 
Som socialrådgiver skal du i samarbejde med kvinden medvirke til at igangsætte en proces, hvor kvinden 
bliver i stand til at leve et liv uden vold med henblik på at opnå et bedre liv, fysisk, psykisk, socialt og 
familiemæssigt. Det sker dels via individuelle samtaler, gruppesamtaler mv.  
 
Der kan blive tale om, at du udover at arbejde som socialrådgiver på Krisecentret, også skal have opgaver 
som kontaktperson for kvinderne.    
 
Der kan ligeledes være tale om at du skal indgå i et team af socialfaglige medarbejder, som varetager den 
koordinerende rådgivning jf. Servicelovens § 109 stk. 7. Den indledende og koordinerende rådgivning 
varetages af Randers Krisecenter og tilbydes til kvinder, som efter ophold flytter ud i egen bolig i Randers. 
Samt indgå i et team som varetager ambulant rådgivnings forløb til kvinder som ikke har ophold på Randers 
Krisecenter.   
 
Udover at du vil indgå i et team på Krisecentret omkring den enkelte familie, skal du i samarbejde med 
familien inddrage familiens professionelle og private netværk også faderen/ manden i de familier, hvor det 
giver mening. 
Du vil også skulle stå for afholdelse af samarbejdsmøder.  
 
Du skal også afholde visitationssamtaler med nye familier og indskrive dem på Krisecentret.   
 
Dit arbejde indebærer, at du dagligt skal føre elektronisk journal og hurtigt ved behov kunne udfærdige 
skriftlige underretninger, udtalelser og krisecenterfaglige erklæringer.   
 
Vi kan tilbyde dig: 
 

 kollegaer, hvis mål er at udføre Krisecentrets kerneopgaver med høj professionalisme og høj 
faglighed.  

 et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø  

 et spændende arbejdsområde i rivende udvikling 

 en udfordrende og uforudsigelig hverdag 

 mulighed for faglig udvikling, bl.a. via supervision med ekstern supervisor 
 
Vi forventer, at du: 

 er engageret og fleksibel  

 kan agere i uforudsigelighed og bevare overblikket i pressede situationer 

 kan arbejde struktureret, selvstændigt og alene på vagt 

 har evne og vilje til at reflektere over både dig selv og andre og derved udvikle egne og andres 
faglige og personlige kompetencer 

 arbejder ud fra kognitiv, narrativ og systemisk metode eller har kendskab til disse. 

 har viden om at arbejde med voksne og børn i krise 

 er fysik og psykisk robust og har et stabilt fremmøde 

 har en bred viden indenfor den sociale lovgivning, udlændingeloven mv.  

 har stærke skriftlige kompetencer og er god til at anvende IT 

 arbejder efter Randers Krisecenters værdiggrundlag, procedurer og politikker 

 har viljen og evnen til at varetage praktiske opgaver  
 

Det er en fordel, at du: 



 har erfaring med målgruppen  
 
Ansøgningsfrist: 
Ansøgning vedlagt bilag sendes senest torsdag den 14. november 2019  
For yderligere oplysninger henvises til www.krisecenter.randers.dk og til socialrådgiver Mette Frost, eller 
leder Hanne Wardinghus Rugholm på tlf. 89 15 49 90 
 
Alle uanset køn og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen. Løn og ansættelsesforhold fastsættes i 
henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes børne– og straffeattester. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 20. november 2019 

http://www.krisecenter.randers.dk/

