JOB- OG KOMPETENCEPROFIL
Rusmiddelkonsulent med visitatorfunktion

Arbejdspladsen

Rusmiddelteamet er et tilbud til borgere med et stof- eller
alkoholmisbrug, som har et ønske om forandring, enten i form af
ophør af, eller reduktion af, forbrug.
Kerneydelserne er:
Stofmisbrugsbehandling (efter Serviceloven § 101 og Sundhedsloven §142)
Alkoholbehandling (efter Sundhedsloven § 141)
Ungebehandling – for unge mellem 15 – 25 år
Støtte til Pårørende
Rusmiddelteamet består af 9 medarbejdere, der alle har en social- eller
sundhedsfaglig basisuddannelse i kombination med forskellige
terapeutiske efteruddannelser.
Under Rusmiddelteamet hører også Opsøgende team på 3 medarbejdere,
der laver opsøgende arbejde hos de mest marginaliserede borgere (§99)
Rusmiddelteamet er beliggende i kommunens Sundhedscenter, og har et
bredt samarbejde med mange forskellige aktører i kommunen.

Jobbet

Informationssamtaler for nye borgere
Rådgivende samtaler (1-5 samtaler) for borgere, der er i tvivl om de har
behov for behandling.
Rådgivende samtaler (1-5 samtaler) for pårørende.
Visitationssamtaler (udredning, første behandlingsplan, afgørelse,
indberetning til databaser)
Indhentning og bevilling af mellemkommunale betalingstilsagn.
Gruppebehandling – motivationsgruppe og pårørendegruppe.
Individuelle samtaleforløb med nogle af borgerne.
Koordination af indsatser omkring den enkelte borger.
Samarbejde med andre aktører.
Formidling om rusmidler og rusmiddelbrug til samarbejdspartnere.

Faglige kompetencer

Socialfaglig eller sundhedsfaglig basisuddannelse.
Gerne terapeutisk efteruddannelse.
Bred erfaring inden for rusmidler, psykiatri og gerne også myndighedsarbejde.
Erfaring med at arbejde med gruppebehandling og med netværkssamtaler
Interesse for administrativt arbejde.
God til at formidle viden om rusmidler og rusmiddelbrug(ere).
God til at dokumentere.
Gode samarbejdsevner og mod på at gå forrest i løsningen af
eventuelle samarbejdsvanskeligheder.

Personlige kompetencer

En bredt livserfaring at trække på og dele ud af.
En rolig og ydmyg tilgang til borgere og samarbejdspartnere,
og evne til at udvise situationsfornemmelse.
Energisk, engageret og ligetil. Humoristisk.
Kan give udtryk for meninger og holdninger i faglige diskussioner.
Har både hjerte og hjerne med i arbejdet.

Organisatoriske kompetencer

Kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også indgå i et godt samarbejde,
og være medvirkende til at vedligeholde et godt arbejdsmiljø.
Evne til at indgå i tæt dialog med andre aktører omkring borgerne mhp
at der udarbejdes en sammenhængende og samlet plan for borgeren.
Er loyal over for både kollegaer og ledelse, og tager et ansvar for at gøre
opmærksom på og medvirke til løsning af eventuelle problematiske
forhold på arbejdspladsen.

Ansættelsesvilkår og ansættelses
procedure

Stillingen er på 37 timer om ugen hverdage i tidsrummet 8.00 – 20.00
Løn efter overenskomst indgået med den relevante faglige organisation
Der bliver indhentet offentlig straffeattest og børneattest
Der skal forevises gyldigt kørekort

Udviklings- og karriere - muligheder i
jobbet

Fælles efteruddannelsesforløb
Løbende kurser og efteruddannelse inden for relevante områder
Interne faglige dage
Ekstern supervision

