
  

 

 

 
Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all socialvård i landskapet Åland förutom barnomsorg och 
äldreomsorg. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla 
kommuner. Organisationen har ca 250 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och 
familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.  

 
Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande tjänst 
 

SOCIALARBETARE MED SPECIALUTBILDNING  
 
En tillsvidare anställning som SOCIALARBETARE MED SPECIALUTBILDNING 100 % (37h/v) inom tidigt 
stöd för barn och familj. Arbetet inleds enligt överenskommelse. 
 
Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd för barn och familj, som 
består av områdeschef, ledande socialarbetare, socialarbetare, barnatillsyningsmän, socialhandledare, 
familjehandledare och fältare samt i barnskyddets expertgrupp. 
 
Du har en central roll i det sociala arbetet som berör utrednings- och bedömningsarbetet med 
barnet/den unga i fokus och en konsulterande funktion rörande analys och insatser. I ditt arbete 
samverkar du med barnskyddet och ingår i samt sammankallar expertgruppen. Du ansvarar för det 
dialogiska samarbetet mellan professionella, klienter och deras nätverk i team, du har även en central 
roll i det klientcentrerade arbetet och utveckling av det. Till arbetsuppgifterna hör även utredningar 
och servicebedömningar i enlighet med gällande lagstiftning för avdelningen och därtill hörande 
beslut, klientplaner och andra dokument. 
 
 Vi söker dig med mycket goda kunskaper om socialvård, systemteoretiskt synsätt, bemötande av 
människor i kris, nätverksarbete, samarbetsparters service och arbetssätt samt gällande lagstiftning 
inom området.  Du har även god problemlösningsförmåga, förmåga att prioritera samt tidigare 
erfarenhet av arbete med familjer. 
 
Andra viktiga egenskaper för rollen är att du är flexibel, utåtriktad, har god samarbetsförmåga, gillar 
utmaningar och arbetar bra både självständigt och i grupp. Det är lätt för dig att ta kontakt och 
samverka med interna och externa samarbetsparter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 
  
I arbetet ingår socialjour och du behöver ha körkort.  Straffregisterutdrag uppvisas innan anställning.  
 
Behörighetskrav: 
Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt 8 § landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade 
personer inom socialvården samt en tilläggsexamen på specialnivå med inriktning barn och familjer, 
så som t.ex. familjeterapeut eller motsvarande utbildning 
 
Prövotid om 6 månader tillämpas inom kommunernas socialtjänst k.f. 
Intervjuer kan ske fortlöpande under ansökningstiden. 
 
Uppgiftsrelaterad lön:3826,42 € Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer. 
    
Närmare information ges av:  
Områdeschef för Tidigt stöd barn och familjer Susann Peltonen, susann.peltonen@kst.ax , 018-532 818 
eller ledande socialarbetare Malin Björklund, malin.bjorklund@kst.ax  018-532 819 
 
Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 30.1.2022 kl. 15.00 per e-post: 
rekrytering@kst.ax eller per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 
Mariehamn  
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