Alla Kvinnors Hus söker en kontaktperson till vårt
skyddade boende på vikariat
Alla Kvinnors Hus är en ideell förening med 550 medlemmar, 45 aktiva volontärer och 18
anställda. Föreningen verkar för ett samhälle där ingen ska behöva utsättas för våld, hot eller
sexuella övergrepp i nära relationer. Alla Kvinnors Hus söker nu en medarbetare med
erfarenhet kommunikation till viss del utveckling.
Verksamheten består av följande delar:
1. Tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta vuxna, företrädesvis kvinnor, och
deras barn. Idag plats för 24 vuxna plus deras barn.
2. Mottagning för stöd och rådgivning till våldsutsatta i nära relation, till dem som
utsatt andra för våld i nära relation samt till sexuellt våldsutsatta.
3. Den ideella delen med medlemmar, volontärer, att sprida information och påverka
samhället för att undvika att fler utsätts för våld i nära relationer.
Arbetet innebär att Du kommer vara en del av verksamheten i vårt skyddade boende. Du
kommer vara kontaktperson till de familjer som bor hos. I vårt skyddade boende arbetar vi
med mycket praktiskt och du stöttar familjerna i de processer som behöver sättas igång
under boendetiden.
Vi är en liten arbetsplats med stort eget ansvar. Du får räkna med att hjälpa till med de
sysslor som kan förekomma på en kvinnojour.
Vi söker dig som är/har:
• Utbildad socionom med bred arbetserfarenhet inom yrket alt likvärdig
utbildning eller erfarenhet
• Mycket initiativrik och stresstålig
• God erfarenhet av arbete med kvinnor och barn som är utsatta för våld
• Lätt för att samarbeta och att knyta nya kontakter
• Erfarenhet från socialtjänsten med handläggning av familjeärenden
• Har körkort
• Engelska är ett krav men gärna ett extra språk
Vi söker en person på heltid för vikariat till maj 2018. Oregelbunden arbetstid kan
förekomma.
För mer information ring verksamhetschef Ann Isaksson 08-644 09 23 eller 0760-070355.
Ansökan och CV mailas till info@allakvinnorshus.org.
Välkommen med din ansökan snarast dock senast den 171012.
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