Come-Back søger socialrådgiver med beskæftigelsesfaglig erfaring
Come-Back er pt. I rivende udvikling. Vi søger derfor socialrådgiver med beskæftigelsesfaglig
erfaring til at støtte op om vores sundhedsmentorforløb i hele Danmark.
Vi forventer af dig:

•
•
•
•
•
•
•
•

At du har bredt kendskab til beskæftigelseslovgivningen og erfaring fra arbejdet med en eller flere
af områderne: sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, ressourceforløb og unge.
At du har et godt overblik over jobcentrenes virke og behov i forhold til skriftligt materiale
At du har gode kompetencer i forhold til coaching på sagsniveau
At du er fleksibel i forhold til kørsel, da vi samarbejder med kommuner i hele landet. Kørekort er
derfor en nødvendighed.
At du er god til den direkte borgerdialog. Vi arbejder med en anerkendende tilgang med
udgangspunkt i empowerment.
At du trives med at tage ansvar på sagsniveau og arbejde selvstændigt.
At du kan bidrage konstruktivt i den direkte dialog med sagsbehandlerne i jobcentret
At du kan holde organisationen opdateret på ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.

Vores sundhedsmentorforløb er et helhedsorienteret tilbud til vores samarbejdspartnere i
jobcentrene. Med udgangspunkt i Come-Backs evidensbaserede screeningsværktøj Inducas,
arbejder vi med en helhedsorienteret støtte til borgere der er sygemeldt fra arbejdsmarkedet og
som har behov for en personlig handlingsplan for at fremme raskmelding og tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Vi forventer at du vil være sundhedsmentorernes beskæftigelses- og socialfaglige sparringspartner,
og være garant for, at vores skriftlige materiale til jobcentrene, lever op til den kvalitet og den
standard, der bevirker at sagsbehandlerne kan bruge materialet i deres videre arbejde med
borgerens sag i jobcentersystemet. Foruden denne opgave forventes det også at du vil kunne agere
som sundhedsmentor for en række borgere.

Sundhedsmentorens primære opgave består i at:
• Danne overblik over borgerens situation og med baggrund heri udarbejde en handleplan hvis
formål er, at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarkedet
• Støtte borgeren som bisidder under samtaler med jobcenter, arbejdsplads, faglig organisation,
netværk m.v. for at sikre et sammenhængende forløb
• Afdække borgerens behov og målrette et fremadrettet forløb med henblik på at støtte bedst
muligt op om vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Herunder evt. at foranstalte og støtte op om
praktikker.
• Skabe overblik over muligheder for evt. behandling, genoptræning, delvis raskmelding m.v.
• Navigere i forskellige mestringsværktøjer
• Støtte borgeren i at finde balance mellem arbejdsliv og privatliv.
• Komme trygt og hurtigt tilbage på arbejdet.
• Sikre høj kvalitet og borgerinddragelse i skriftlige handlingsplaner.
Vi tilbyder en tværfaglig arbejdsplads med engagerede og fagligt kompetente medarbejdere. Vi
stræber efter kvalitet i vores opgaveløsninger, hvilket for os betyder højt service og
fleksibilitetsniveau i vores rådgivning og kundebehandling. I Come-Back lægger vi vægt på at vi

er få, men kompetente og hjælpsomme kolleger med en uformel og respektfuld omgangstone.
Vi hjælper hinanden hvor der er behov.
Derudover tilbyder vi:

•
•
•
•
•

Firmabil
Stor fleksibilitet i opgaveløsningen
Introduktion til Inducas værktøjerne
Kompetenceudvikling på relevante beskæftigelsesfaglige områder
Mulighed for at arbejde hjemmefra

Om Come-back
Come-back er en beskæftigelses- og sundhedsfaglig virksomhed. Vi udvikler og arbejder med
evidensbaserede værktøjer for at sikre en tidlig og effektiv indsats mod langvarigt sygefravær og ledighed.
Personalet i Come-Back består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere,
stresscoaches m.m., hvilket giver vores firma en bred vifte af faglige kompetencer.
Ansættelsen sker med udgangspunkt i funktionærlovens regler.
Ansættelse finder sted 1.4.18 eller gerne hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist er 16.2.18 kl. 12.00 og sendes til maria@come-back.dk
Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Områdechef Maria Højer Nannberg på telefon 22483940
eller mail maria@come-back.dk

