
SK Reflekt er et professionelt konsulenthus, som udfører relations- og andet behandlingsarbejde. 
Vi tilbyder pædagogiske interventioner og fleksible behandlingsindsatser. Vores ydelser er målrettet til børn, unge, voksne og 
familier, hvor der er mistrivsel. 
Vores ydelser hjælper individerne med at udvikle egne livsfærdigheder, hvormed deres hverdag bliver mere positiv og 
konstruktiv.

Vores samarbejdspartnere er hovedsageligt kommuner, men kan også være institutioner og andre, som har brug for hjælp til at 
løse opgaver i forhold til udsatte børn, unge, voksne og familier. I samråd med den enkelte tilpasser vi indsatsen for at matche 
den unges eller families behov bedst muligt. Vi tror på, at indsatsen skal være mindst mulig – men tilstrækkelig.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller efter aftale. Arbejdstiden er 32 
timer ugentligt med mulighed for fuld tid. Dette aftales individuelt sammen med 
lønnen og øvrige ansættelsesvilkår. Du skal påregne aften- og weekendarbejde.
Det er nødvendigt at du er i besiddelse af egen bil, førerbevis samt en ren 
straffe- og børneattest.

For yderligere info: Morten Klintebjerg 22 42 33 90 / Hans Avenstrup
22 42 35 90, eller Jan Thomsen fra Ramsdal, som bistår i rekrutteringsprocessen,
på 4040 7719

Ansøgning kun pr. mail: ans@ramsdalgruppen.dk 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

SK Reflekt tilbyder dig:
- et job i en udviklingsorienteret organisation med fokus på høj faglighed og kvalitet.
- et fagligt og personligt udviklende arbejde med engagerede og aktive kollegaer i et miljø med humor og gensidig kollegial
  omsorg.
- ekstern såvel som intern supervision, sparring og pædagogiske dage.

Søger du at gøre den rigtige forskel i sårbare børn, unge og familiers liv? Kan du lide faglig udfordring i at arbejde med 
forskelligartede specialpædagogiske opgaver, og brænder du igennem i det professionelle relationsarbejde?
Er du en tydelig rollemodel for udsatte børn og unge, unge voksne samt familier, og kan du støtte og guide til 
hensigtsmæssi- ge strategier? Social Konsulenterne Reflekt har ud fra et løsningsorienteret og neuroaffektivt perspektiv -  siden 
2007, støttet sårbare børn, unge og familier til bedre samspil og livsvilkår. Vores team består af i alt 20 medarbejdere.

Vi søger en engageret kollega til et spændende og alsidigt job som social konsulent/behandler og skriftlig ildsjæl. Opgaverne 
har hovedvægt på helhedsorienterede familieløsninger og støtte til børn, unge og unge voksne. Stillingen indeholder ca.40 
timers skriftligt arbejde per måned, som er målrettet udarbejdelse af statusrapporter. 

Social Konsulenterne Reflekt glæder sig til at møde dig, hvis du:
- er socialfagligt relevant uddannet - pædagog / socialrådgiver, med behandlingsmæssig erfaring indenfor børn / familie og
  ungeområdet og/eller psykiatri.
- er en sikker praktiker med gode skriftlige færdigheder som er fagligt velfunderet, er fleksibel og kan lide at arbejde og
  handle selvstændigt. Kan organisere, strukturere, gribe bolde og se muligheder.
- har en udpræget god sans for at navigere sikkert og professionelt i mange miljøer.
- er lyttende, omsorgsfuld og positiv samtidig med, at du er insisterende og vedholdende.
- har gode ideer, er aktivitetsskabende, legende og aktiv.
- har en god energi og et positivt syn på livet.

Social Konsulent/Familiebehandler
SK Reflekt søger ny kollega


