
Et spændende og alsidigt arbejde med en bred målgruppe
Inspirerende og udviklende samarbejde i et tværfagligt team med høj faglighed
Engagerede kollegaer med uddannelsesmæssig baggrund indenfor jura, psykologi,
socialrådgivning o.l. 
Arbejde med en ’ny’ voldsform, der oplever stort fokus både politisk og fra medier
Ekstern tværfaglig supervision og kollegial faglig sparring
Et godt kollegialt miljø med en uhøjtidelig omgangstone og interesse for hinanden

Relevant uddannelse, fx socialrådgiver eller sagsbehandler med bred viden

Du brænder for det tværfaglige, sociale rådgivnings- 

Er du en ambitiøs og dynamisk socialrådgiver, der brænder for
samtaler, visitering og tværfagligt samarbejde?  

Dansk Stalking Center vil gerne hjælpe endnu flere stalkingudsatte og søger derfor en
engageret og struktureret socialrådgiver, der har lyst til at arbejde som visitator og
sagsbehandler. Arbejdet vil foregå i et tværfagligt samarbejde med centrets øvrige
medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Som rådgiver og sagsbehandler vil du have en central rolle i forbindelse med
brugerhenvisninger til centret, samt i vurderingen og afklaringen af det videre
interventions- og behandlingstilbud. Som medarbejder vil du være en del af et
rådgiverteam, der tæller yderligere én socialrådgiver og én jurist og derudover arbejde tæt
sammen med centrets psykologer.

Kerneopgaven vil være at udføre visiterende og afdækkende samtaler, risikovurderinger
samt udfærdige helhedsvurderinger - der bringes op i det tværfaglige visitations- og
sagssparringsteam, som mødes ugentlig. Derudover vil funktionen omfatte psykosocial
rådgivning og sagsbehandling for stalkingudsatte. Brugerkontakten foregår primært
telefonisk og har blandt andet til formål at hjælpe og støtte stalkingudsatte i at fastholde
deres sociale og daglige livsførelse. Brugerkontakten kan forekomme som enkeltstående
henvendelser eller som kortere støttede rådgivningsforløb.
 
VI TILBYDER:  

KRAV/ØNSKER TIL FAGLIGE KOMPETENCER:   

inden for job- og beskæftigelse og/eller børn- og ungeområdet.

og sagsbehandlingsmæssige arbejde og besidder en stærk faglig 
indsigt i det socialfaglige felt
 

Dansk Stalking Center søger
socialrådgiver 
16. juni 2021 Jobopslag



Det er en fordel, hvis du har erfaring med voldsområdet og risikovurderinger
Du møder mennesker i øjenhøjde og vægter en tæt dialog med dine brugere
Du er dygtig til at kommunikere både mundtlig og skriftligt
Du har en høj faglighed, er ambitiøs i dit arbejde og følger altid dine sager til dørs
Du er fleksibel i  forhold til omskiftelige arbejdsopgaver og du trives med at arbejde i et
travlt miljø 

Robust, selvstændig og fleksibel
Åben, rummelig og humor 
En solid ”holdspiller”
Struktureret og hurtig til at skabe overblik
Trives med udfordringer, udvikling og forandringer
Nærværende og engageret kollega
Du trives med at arbejde på en lille arbejdsplads med alsidige opgaver

KRAV/ØNSKER TIL PERSONLIGE KOMPETENCER

ANSÆTTELSESFORHOLD:
Stillingen er en fastansættelse på 32 - 37 timer ugentlig og ønskes besat snarest muligt.
Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet mellem kl. 8 – 18. Aftenarbejde kan forekomme i
enkelte tilfælde. 
Stilling ønskes besat i Københavns afdeling, Vestergade 12, 1. Sal 1456 København K 

ANSØGNING:
Motiveret ansøgning samt cv og andet evt. andet relevant materiale sendes til
job@danskstalkingcenter.dk senest 27 juni 2021.
Ansættelsessamtaler vil foregå d. 29. og 30. juni.
For yderligere information eller spørgsmål vedrørende stillingerne kontaktes direktør 
Lise Linn Larsen på tlf. 2195 4004 

Om Dansk Stalking Center:
Dansk Stalking Center er et interventions og videnscenter, der arbejder på at forbedre
vilkårene for de op mod 100.000 danskere, der hvert år udsættes for stalking. En af
centrets centrale opgaver er at støtte, rådgive og behandle stalkingudsatte, pårørende og
fagpersoner – samt tilbyde behandling til udøvere af stalking. Derudover arbejdes der på
et politisk og juridisk niveau for at sætte fokus på stalking og forbedre lovgivningen, samt
producere og udbrede viden og udvikle nye indsatser og projekter. Vi er et mindre
sekretariat på ca. 15 medarbejdere. Centret har én afdeling i København og én afdeling i
Aarhus. Du kan læse mere om vores arbejde på www.danskstalkingcenter.dk - Facebook:
Dansk Stalking Center.


