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Dine opgaver
•  Socialfaglig rådgivning af cente-

rets klienter/brugere, primært 
med fokus på at forbedre mål-
gruppens muligheder for at opnå 
og fastholde tilknytning til uddan-
nelses- og arbejdsmarkedet 

•  Kontakt med klienter og fag- 
personer gennem rådgivning i 
personlige samtaler, pr. telefon  
og pr. mail

•  Kontakt til myndigheder i enkelt-
sager, herunder som bisidder 

•  Telefonisk forvisitation af klienter 
til psykologbehandling, i samar-
bejde med ledelsessekretæren  

Ønskede kompetencer
•  Du kender social- samt beskæfti-

gelseslovgivningen grundigt
 

•  Du er i stand til at arbejde selv-
stændigt 

•  Du er positiv, engageret og god  
til at samarbejde 

Vi tilbyder
•  Grundig introduktion til CSM Øst 

ved opstart
•  En spændende og udviklende  

arbejdsplads der er præget af  
høj faglighed og godt kollegialt  
arbejdsmiljø

•  Fast supervision 

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsessted: Afdelingen på  
Frederiksberg, men du skal være 
indstillet på at være i afdelingerne i 
Holbæk og Næstved min. én gang  
om måneden.

Ansættelsen sker efter aftale og for-
handling med den forhandlingsbe-
rettigede organisation. Stillingen 
ønskes besat fra 1. oktober 2020.  

Ansøgningen
Ansøgning sendes elektronisk med 
CV og relevant dokumentation til 
job@csm-ost.dk
Mærk ansøgningen: Socialrådgiver

Ansøgningsfrist d. 17.08.2020 kl. 
12.00. Samtaler finder sted d. 
24.08.2020

For yderligere oplysninger om  
CSM Øst, se csm-danmark.dk/ost 
eller kontakt centerchef Tina Holm 
Johansen på telefon 40 33 31 42  
(fra 03.08.2020). 

Socialrådgiver til Center for  
Seksuelt Misbrugte Øst, 30 timer 

CSM-Øst er et af i alt tre regionalcentre, der varetager behandling og rådgivning af voksne med sen-
følger efter seksuelle overgreb i opvæksten. Vi tilbyder psykologbehandling, socialrådgivning, selv-
hjælpsgrupper, aftentilbud og VISO-rådgivning. Derudover telefon- og chatrådgivning ved frivillige.

Er du en erfaren socialrådgiver, og har du lyst til at være del af en selvejende institution i 
rivende udvikling? Så er stillingen som socialrådgiver på CSM Øst måske noget for dig. 

 


