Faglig veileder i 100% stilling.
Vikariat, 1 år.
ER DU DEN VI LETER ETTER?
SMISO Elverum søker
FAGLIG VEILEDER i 100 % stilling. Ettårig vikariat med mulighet for forlengelse. Fra
august/september 2018.

Arbeidsområder og oppgaver vil være:


Støtte og veiledning av kvinner, menn og ungdom over 16 utsatt for seksuelle
overgrep



Støtte og veiledning av pårørende og nettverk



Veiledning av foreldre til barn utsatt for seksuelle overgrep



Igangsette og lede selvhjelpsgrupper, kurs og faglige aktiviteter



Undervisning, informasjonsarbeid og veiledning til hjelpeapparat, skoler og andre



Samarbeid med første- og andrelinjetjeneste, samt spesialisthelsetjenester

·
Arbeid med å videreutvikle det brukerrettede tilbudet og sette i gang sosiale og kreative
tiltak
·

Miljøterapeutisk arbeid

·

Forefallende arbeid ved senteret

Ønsket profil:
Vi søker en person med relevant utdanning fra høgskole/ universitet på bachelornivå eller
masternivå, med relevant videreutdanning, helst innen traumeforståelse. Utdanning/kurs innen
musikkterapi/ kunst og uttrykksterapi er også interessant. Personlig egnethet og erfaring/praksis
fra direkte arbeid med mennesker vil bli tillagt stor vekt i ansettelsesprosessen. Det er også
ønskelig med samtaleerfaring fra sosialfaglig arbeid /veiledning. Viktig at man har interesse for
seksuelle overgrep som fagfelt og kan slutte seg til selvhjelp som ideologi og traumebevisst
omsorg/stabiliseringsarbeid som verktøy, holdning og metode. Søkere med kompetanse eller
erfaring fra traumearbeid vil bli foretrukket. En fordel å ha interesse for, kompetanse eller erfaring
med undervisning og foredrag da det også er en del av virksomhetens arbeid. Søker må ha
førerkort.
Som person er du empatisk, lyttende, initiativrik, ansvarsfull, grundig og tillitsvekkende. Gjerne
kreativ og god til å lese non-verbal kommunikasjon og det som ligger bak ordene. Du tåler å stå i
krevende situasjoner og takler utfordrende samtaler. Du er trygg i deg selv og har et avklart
forhold til din egen bakgrunn og er reflektert rundt balansegangen mellom det å være privat og
personlig. Du har gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter og liker å uttrykke deg muntlig
så vel som skriftlig. Vi kan tilby spennende og meningsfylte oppgaver i et prosessorientert og
utviklende fag - og arbeidsmiljø. Du blir del av et tverrfaglig team på 4 som vektlegger åpenhet,
samarbeid og gode relasjoner.

Lønn etter avtale. Vi ber om minimum 2 referanser samt oppsigelsestid. Menn oppfordres spesielt
til å søke. Gyldig politiattest kreves før tiltredelse. Arbeidstid hverdager 08.00 til 15.30.

Om arbeidsgiveren
SMISO Elverum, Senter mot incest og seksuelle overgrep, er et ressurs og
kompetansesenter som gjennom traumebevisst omsorg legger til rette for hjelp til selvhjelp.
Senteret drives som en stiftelse og er medlem av Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Terningen Nettverk og FMSO. SMISO Elverum støttes økonomisk av 7 bidragskommuner i
Hedmark samt Hedmark Fylkeskommune, Helse Sør Øst. Barne, ungdoms og
familiedirektoratet er fag og tilskuddsforvalter. Senteret er et lavterskeltilbud med
spisskompetanse på seksuelle overgrep og traumereaksjoner. SMISO Elverum skal
gjennom sitt arbeid fokusere på hjelp til selvhjelp for kvinner og menn over 16 år som har
vært eller er utsatt for seksuelle overgrep. Vi er også et senter for pårørende, og skal være
en ressurs for samarbeidsinstanser og øvrig hjelpeapparat. Vår oppgave er å spre
informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep, samt å sette fokus på samfunnsforhold
som kan bidra til å opprettholde og legitimere seksuelle overgrep. Vi tilbyr derfor
pedagogisk tilrettelagt informasjon og undervisning til ulike målgrupper, samt å arrangere
kurs og konferanser om overgrepstematikk for fagfolk.
Stilling ledig fra 01.08./ 01.09. 2018
Privat sektor
Storgata 10
2408 Elverum

Nøkkelord:
Utviklende, spennende, utfordrende
FINN-kode: 114235597

Søknad sendes pr post eller e-post til Daglig leder Heidi Dalby Moe
e-post: heidi@smisoelverum.no / tlf: 41269036
Adresse: Storgata 10. 2408 Elverum

