
    

 

 

 
Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all kommunal socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. Förbundet ska 
främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla kommuner. Organisationen har ca 270 
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 anställning i tjänsteförhållande: 

 
VIKARIERANDE SOCIALHANDLEDARE INOM TIDIGT STÖD, BARN OCH FAMILJ  

 
Ett familjeledighetsvikariat som SOCIALHANDLEDARE 100% (38,25 h/v) med nuvarande placering inom 
Tidigt stöd för barn och familj. Arbetet inleds genast eller enligt överenskommelse och fortgår till 
30.08.2024 
 
Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd, barn och familj som består av 
områdeschef, ledande socialarbetare, socialarbetare med specialkunskap, socialarbetare, 
barnatillsyningsmän, socialhandledare, familjehandledare och fältare.  
 
Verksamheten är under ständig utveckling vilket ger möjligheter att påverka utformningen av vår service. 
Arbetsgivaren erbjuder även extern handledning i grupp. 
 
Som socialhandledare kommer du att handha följande uppgifter: 

• Rekrytering och utveckling av stödpersons- och stödfamiljsverksamheten tillsammans med övrig 
personal inom organisationen. 

• Utbildning och handledning för stödpersoner och -familjer. 

• Leda administrationen för stödverksamheten. 

• Fungera som arbetspar tillsammans med socialarbetarna. 
 
Vi söker dig med god kännedom om gällande sociallagstiftning och socialt arbete. Viktiga egenskaper för 
rollen är att du är flexibel, gillar utmaningar, är utåtriktad, har god samarbetsförmåga och kan arbeta 
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. 
 
Körkort är ett krav och behöver framkomma i ansökan. Straffregisterutdrag uppvisas innan anställning. 
 
Behörighetskrav: 
Socialhandledare (Behörighetskrav enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 
24/2020 (8 §). Lämplig yrkeshögskoleexamen inom det sociala området. 
 
Prövotid om 6 månader tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k.f. 
 
Uppgiftsrelaterad lön: 3109,51 € 
Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer. 

 
Intervjuer kan ske fortlöpande under ansökningstiden. 
 
Närmare information ges av:  
Områdeschef för Tidigt stöd, barn och familj – Susann Peltonen, tel.:  +358 18 532 818  
eller ledande socialarbetare – Malin Björklund, tel.: +358 18 532 819 
 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15.5.2022 kl. 15.00 på rekrytering@kst.ax eller Kommunernas 
socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.   
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