
Her har vi lavet en kort tekst til tryk - og sat samme tekstmængde op til forskellige medier...
Da vi her har gået efter samme tekstmænde - er toppen reguleret så det hele passer...
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albertslund.dk/job

PÆDAGOG
til SFO Herstedøster skole, genopslag

På SFO Herstedøster skole mangler vi netop dig! Du 
som har kompetencer inden for udeliv og bevægelses- 
aktiviteter. 

Stillingen er fuldtids og jo før du kan starte jo bedre. 
SFO’en har 310 børn fra 0. – 3. kl. fordelt på 4 selv- 
stændige afdelinger.

Det er det vigtigste for os, at skabe rammer, hvor 
børnene lærer at mestre de udfordringer livet giver.

Yderligere information
Se det fulde opslag på albertslund.dk/job

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning  
senest 30. december.
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BYGGESAGSBEHANDLER
Albertslund er midt i en spændende udvikling,  

hvor store dele af byen står foran en omfattende fornyelse.

Vi har derfor brug for en erfaren bygge- 
sagsbehandler, der har fokus på god service, 
tværgående samarbejde og med indsigt i 
brandteknisk byggesagsbehandling. 

Vores opgaver er mangfoldige og 
omfatter foruden myndighedsbehandling 
også kundevejledning ift. byggelovgivnin-
gen og relateret lovgivninger, samarbej-
de omkring udarbejdelse af lokalplaner, 
politisk betjening, tilsyn med byggeri, 
BBR-indberetninger o.a. 

Da vores sager spænder lige fra småhus- 
byggeri over institutionsbyggeri til  store 
boligområdefornyelser og komplekse 
erhvervsbyggerier, stiller det store krav 
til indsigt i planmæssige, arkitektoniske, 
juridiske, byg- og brandtekniske aspekter. 

Vi forsøger at betjene vores kunder så 
digitalt som muligt og arbejder i det 
daglige med en række digitale løsninger. 
Vi har et mål om 100 % digital bygge-
sagsbehandling i 2014. 

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver
• Byggesagsbehandling, herunder dialog- 

møder med borgere og virksomheder
• Produktion af materiale til politisk 

behandling
• Deltagelse i tværgående samarbejds-

grupper relateret til konkrete bygge- 
projekter

• Brandteknisk sparring med Albertlund 
Beredskab

Kvalifikationer
• Du er uddannet ingeniør, konstruktør, 

arkitekt, landinspektør eller har anden 
relevant uddannelse

• Du har erfaring med byggesagsbe-
handling og med formidling af til tider 
komplekse problemstillinger

• Du er interesseret i tværfaglige 
samarbejder

• Du har lyst til at indgå i selvstyrende 
teamarbejde og interesse for at bringe 
dine fagligheder i spil på nye måder

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes 
besat pr. 1. marts 2014, eller efter aftale. 
Lønindplacering sker efter principperne i 
Ny Løn og efter aftale mellem kommunen 
og den forhandlingsberettigede organi-
sation.

Det er en del af Albertslund Kommunes 
ansættelsespolitik at fremme ligelig 
kønsfordeling og etnisk ligestilling. 

Yderligere oplysninger
Du kan få mere at vide om stillingen i 
job- og personprofilen, på kommunens 
hjemmeside og ved at kontakte team-
koordinator Christian Marklund på tlf.  
43 68 68 83. Du er også velkommen til at 
kontakte leder i By & Miljø Anne Marie 
Holt Christensen på 43 68 67 46 eller  
23 80 46 11. 

Ansøgningsfrist
Er jobbet noget for dig, så send din 
ansøgning samt CV senest mandag 6. 
januar kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelses-
samtaler d.en 15. januar, evt. suppleret 
med en opfølgende samtale i den 21. 
januar.

albertslund.dk/job

TO SOCIALRÅDGIVERE ELLER  
SOCIALFORMIDLERE, 

heraf en opnormering, til Familieafsnittets børnegruppe i Albertslund Kommune

Familieafsnittet i Social- og familieafdelingen i Alberts- 
lund Kommune søger to socialrådgivere eller socialfor-
midlere til tiltrædelse snarest muligt. 

Den ene stilling er en fast stilling på 37 timer pr. uge. 
Den anden stilling er på 30 timer pr. uge. Sidstnævnte 
stilling er en opnormering gældende for 1 år. Familie- 
afsnittet planlægger en gennemgang af afsnittets 
interne opgavefordeling i foråret 2014. Opgavesammen- 
sætningen kan derfor ændre sig i forbindelse med 
gennemgangen. 

Familieafsnittet er en del af en ny afdeling, der støtter 
op om borgere med særlige behov i Albertslund Kom-
mune.  Familieafsnittet har ansvaret for  børn og unge 
med særlige behov og arbejder tæt sammen med de 
øvrige områder indenfor afdelingens samlede område. 
Afdelingen har høje ambitioner om en koordineret 
indsats overfor børn og unge med behov for særlig 
støtte, og har derfor et særligt fokus på det tvær- 
faglige samarbejde med interne og eksterne samarbejds- 
partnere. 

Familieafsnittet består af en børnegruppe, en unge-
gruppe, en specialgruppe i forhold til handicappede 
børn og unge, og en døgnplejegruppe. Der er knyttet 
administrative medarbejdere til arbejdet i Familie- 
afsnittet. 

De ledige stillinger er organisatorisk placeret i Familie- 
afsnittets børnegruppe. 

Børnegruppen varetager sagsbehandlingen for familier 
med børn i alderen 0 – 15 år, som har behov for særlig 
støtte efter Servicelovens børneparagraffer. Børne-
gruppen har et velfungerende tværfagligt samarbejde 
med det professionelle netværk i kommunen omkring 
de enkelte familier. 

Familieafsnittet i er i gang implementere DUBU.

Arbejdsopgaverne er primært
• Råd og vejledning til børn og familier med behov for 

særlig støtte
• Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser
• Iværksættelse og opfølgning af foranstaltninger
• koordinering af indsatsen overfor barnet og dets 

familie
• deltagelse i det tidligt forebyggende arbejde

Vi har brug for kollegaer, som
• er uddannede socialrådgivere eller socialformidlere
• har erfaring med myndighedsarbejdet i et familie- 

afsnit
• har gode administrative rutiner
• kan samarbejde fleksibelt
• kan planlægge og strukturere arbejdsopgaverne
• kan koordinere og arbejde tværfagligt 

Vi kan tilbyde
• en arbejdsplads med fokus på udvikling og med plads 

til selvstændigt initiativ
• et godt arbejdsmiljø
• flekstid
• arbejdsplads der ligger 5 minutters gang fra S-tog 

stationen

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overens-
komst. Det er en del af vores ansættelsespolitik at 
fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. 

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at 
kontakte Socialfaglig konsulent Dorte Bay, 43 68 64 79.

Ansøgningsfrist
Fredag den 10. januar 2014 kl. 12. Der afholdes ansæt-
telsessamtaler tirsdag den 21. januar 2014.

To eksempler på en henholdsvis 3 og en 4 spaltet i dagbladsformat
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hvor store dele af byen står foran en omfattende fornyelse.
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relevant uddannelse

• Du har erfaring med byggesagsbe-
handling og med formidling af til tider 
komplekse problemstillinger

• Du er interesseret i tværfaglige 
samarbejder

• Du har lyst til at indgå i selvstyrende 
teamarbejde og interesse for at bringe 
dine fagligheder i spil på nye måder

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes 
besat pr. 1. marts 2014, eller efter aftale. 
Lønindplacering sker efter principperne i 
Ny Løn og efter aftale mellem kommunen 
og den forhandlingsberettigede organi-
sation.

Det er en del af Albertslund Kommunes 
ansættelsespolitik at fremme ligelig 
kønsfordeling og etnisk ligestilling. 
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Du kan få mere at vide om stillingen i 
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hjemmeside og ved at kontakte team-
koordinator Christian Marklund på tlf.  
43 68 68 83. Du er også velkommen til at 
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JOB I ALBERTSLUND KOMMUNE

PÆDAGOG
til SFO Herstedøster skole, genopslag

På SFO Herstedøster skole mangler vi netop dig! Du som 
har kompetencer inden for udeliv og bevægelsesaktivi-
teter. 

Stillingen er fuldtids og jo før du kan starte jo bedre. 
SFO’en har 310 børn fra 0. – 3. kl. fordelt på 4 selvstæn-
dige afdelinger.

Det er det vigtigste for os, at skabe rammer, hvor 
børnene lærer at mestre de udfordringer livet giver.

Yderligere information
Se det fulde opslag på albertslund.dk/job

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 30. 
december.

OVERSKRIFT
Underoverskrift

Lupid elit volorionet re pelectinist, imagnam escitiorecae 
la aligent aruntur re cusant libus. Obis que con pos ut 
dent, aliqui quibuscipsam illiquias maiossedit, sequam 
velesequist, utem. Ut re volecta etus explamus sam 
quibusam verecte voluptatent hicitas pedigen ecto-
tatqui doluptur sam doluptatquis is eosapiendis etur 
simagnatia idunti audaepuda aut unt. Us dem. Ratur 
sunt. Osam, ute et assequi solore pe res siti as untem 
consedi tatquam est que sum voluptas am experum, 
occuptae volenti 

Yderligere information
Se det fulde opslag på albertslund.dk/job

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning  
senest 30. december.

OVERSKRIFT
Underoverskrift

Lupid elit volorionet re pelectinist, imagnam escitiorecae 
la aligent aruntur re cusant libus. Obis que con pos ut 
dent, aliqui quibuscipsam illiquias maiossedit, sequam 
velesequist, utem. Ut re volecta etus explamus sam 
quibusam verecte voluptatent hicitas pedigen ecto-
tatqui doluptur sam doluptatquis is eosapiendis etur 
simagnatia idunti audaepuda aut unt. Us dem. Ratur 
sunt. Osam, ute et assequi solore pe res siti as untem 
consedi tatquam est que sum voluptas am experum, 
occuptae volenti .

Dam commodi tatiam 
volorem nonse providitam intur sequi ditiatis dolupid que 
sum assimolorum enit eaquam ant aut audiam eum 
faccusa dus ari destrum dolut dende saperum quae 
verumquibus quation serferitatur ra consecte laudam, 
audi dicabo. Bo. Nemqui num et as ante natior restiamus 
alit, consecabo. Ucia volupta inust, ut lisitius.

Volorro dolorum rerro bea qui te et landant.
Mi, quisitae niminvelest, sequosanisci quis dolor aut ma 
voluptatur, evercia quatae. Ut as verchil icilic te atur aut 
apelicillor magnistrum ium harum volori remque elitiae 
sitin cus elluptatint, in rem consed ut voluptam, audit 
que et eum qui blaborestium ressite mporiant et, optas 
dolorehentus modio. It, que ate ex et quaerum quaeculla 
ipiciliti velique dolor alit aut pla venis eos soloribus 
magnist iatur, que et que pro doluptatur magnate nus, 
ut velesti scimi, sandus as assiment fugia voluptum 
quam, int, quibus erios ipiciunt aut antisim et laborum 
qui a verum dolupta sitaspe rundae remperi onsequi 
adicitati aut fugit quam veliquia coneces aperspedis

Yderligere information
Se det fulde opslag på albertslund.dk/job

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning  
senest 30. december.

eksempel på en samleannonce med tre stiliinger - 176x260 mm


