
   

 
 

 
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. Vi har ca 
280 anställda indelade i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; 
funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.   
  

VIK. FAMILJEHANDLEDARE 
  

KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd för barn och familj söker nu en familjeledighetsvikare som 
familjehandledare. Vikariatet inleds enligt överenskommelse och fortgår till 30.1.2024. Vårt team består 
av områdeschef, ledande socialarbetare, socialarbetare med specialkunskap, socialarbetare, 
socialhandledare, familjehandledare, barnatillsyningsmän och fältare. 
 
Vi har en fin arbetsgemenskap och det finns goda möjligheter att utveckla och påverka det egna arbetet. 
Du ingår i en grupp med fyra andra familjehandledare, som stöd i ditt arbete håller vi regelbundna 
gemensamma arbetsgruppsmöten och vi erbjuder dig även extern handledning i grupp. Hos oss får du 
utökad företagshälsovård och friskvårdsförmåner via friskvård.ax. Vi tillämpar flextid och är måna om 
din möjlighet att kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid.  
 
Som Familjehandledare handhar du följande uppgifter: 

 

• Du arbetar med att stärka och hitta familjens egna resurser samt att stöda föräldraskapet, 
ibland tillsammans med andra samarbetsparter. 

• Du ger råd och handledning samt stöder och hjälper familjer med planering av rutiner. 

• Du jobbar i huvudsak utgående från uppdrag från socialarbetarna som tillsammans med 
familjerna har definierat målet med familjearbetet, men även med direkt rådgivning och 
handledning till familjer på deras begäran. 

 
Som person ser vi att du trivs att arbeta flexibelt, har god social kompetens, gillar utmanande 
arbetsuppgifter samt har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har lätt för att ta kontakt 
och samverka med interna och externa samarbetsparter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.  
 
Tidigare erfarenhet av socialt arbete, familjehandledning och metoder värdesätts. Även kunskap om 
barns utveckling, föräldraskap och fostringsfrågor samt kännedom om social lagstiftning och samhällelig 
service.  
  
Behörighetskrav är lämplig yrkeshögskoleexamen enligt 8 § landskapslag landskapslag (2020:24) om 
yrkesutbildade personer inom socialvården. För arbetet behövs körkort och straffregisterutdrag 
uppvisas innan anställning.  
 
Anställningen är ett tidsbundet vikariat med en arbetstid på 38,25 timmar per vecka. Arbetet inleds 
enligt överenskommelse och fortgår till 30.1.2024. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 928,92 € samt 
eventuella erfarenhetstillägg. Prövotid tillämpas och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
För närmare information kontakta ledande socialarbetare, Malin Björklund, tel. 018-532 819 
malin.bjorklund@kst.ax eller områdeschef, Susann Peltonen, tel. 018-532818 susann.peltonen@kst.ax 
 
Vi ser fram emot din ansökan! 
  
Ansökan skickas till rekrytering@kst.ax eller Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 
Mariehamn och ska vara oss tillhanda senast 27.3.2023 kl. 8.00.  
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