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Välkommen att jobba hos oss på
socialförvaltningen i Falu kommun
I Falu kommun har vi jobb som märks. Vi gör skillnad för Faluborna varje dag, alla på olika sätt
men alltid till nytta för Faluborna. Etik, professionalitet och omtanke genomsyrar det vi gör.
Inom socialförvaltningen i Falu kommun jobbar vi för
Falubornas bästa. Vi möjliggör och underlättar i vardagen för dem som behöver det som mest. Vår breda
verksamhet finns för Faluborna genom hela livet.
Vi jobbar med stöd till barn, ungdomar och familjer,
stöd till personer med missbruks- eller beroendeproblem, stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och stöd till våldsutsatta personer i nära relationer. Vi jobbar också med insatser till funktionshindrade
enligt LSS och ekonomiskt bistånd till enskilda och
familjer. Desssutom familjerådgivning och övrigt
vuxenstöd. Vårt arbete präglas av engegemang och
intresse för våra kommuninvånare - Faluborna.
 MÅNGA KOMPETENTA KOLLEGOR
Inom socialförvaltningen i Falu kommun är vi
cirka 600 medarbetare som jobbar för Falubornas
bästa. Tillsammans har våra medarbetare en enorm
erfarenhet och kunskaper om socialt arbete att
dela med sig av. Vi är ett starkt team med ett av
Sveriges viktigaste jobb. Vi drivs av medmänsklighet och omtanke, både om våra klienter och om
varandra.
 BRA ARBETSMILJÖ
Våra arbetsuppgifter är allvarliga och många
gånger hanterar vi svåra situationer. Vi jobbar för
att alla ska trivas och må bra på jobbet. För oss är
det viktigt att vi jobbar hållbart - det handlar om
att vi kollegor tar hand om varandra och arbets-

klimatet. Vi ger våra medarbetare förutsättningar
till en bra balans mellan privat- och arbetsliv. Det
handlar om att förena etik, omtanke och professionalitet i ledarskapet. Våra chefer och ledare får
fortlöpande utbildning om arbetsmiljö och personalfrågor.
Inom Falu kommun kan du påverka dina arbetstider
i och med att vi tillämpar årsarbetstid och tack
vare vårt heltidsavtal ges du möjlighet att ansöka
om ändrad sysselsättningsgrad en gång per år.
 GEMENSAM VÄRDEGRUND
Under 2016 har en värdegrund för socialförvaltningen arbetats fram. Värdegrunden ska prägla allt
vårt arbete och fungerar som grunden i vår gemensamma arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under kommande två år har du möjlighet att
vara med om ett spännande utvecklingsarbete när
värdegrunden ska implementeras i hela organisationen.
 VÄL INARBETADE ARBETSSÄTT
Vi jobbar för att hela tiden utveckla vårt arbetssätt
för att få en fungerande organisation till nytta för
Faluborna och som gör oss enkla att samarbeta
med. Som medarbetare hos oss har du tillgång till
stöd genom våra metodhandledare/gruppledare.
Du får också extern handledning tillsammans med
dina arbetskamrater.

 KOMPETENSUTVECKLING
För att utvecklas i din yrkesroll är det viktigt att
få möjlighet till kompetensutveckling. Vi håller
på att arbeta fram ett koncept som tydliggör vilka
möjligheter du har att växa i din yrkesroll inom
socialförvaltningen. Vi kallar vårt erbjudande för
”kompetens- och befogenhetstrappan”.
 UPPBYGGDA SAMVERKANSMÖJLIGHETER
I Falun finns tillgång till flera av de samverkansfunktioner som du i ditt arbete inom socialförvaltningen har stort behov av att arbeta tillsammans
med. Genom att vi finns nära varandra även fysiskt
underlättar det vårt samarbete.
 MÖJLIGHET ATT SPECIALISERA SIG
Eftersom vi är en stor organisation innebär det
också möjlighet för dig till att kunna specialisera
dig inom ett visst område eller fråga. Inom förvaltningen är vi uppdelade inom tre sektioner:
Barn- och familjesektionen, vuxensektionen och
LSS. Hos oss kan du också jobba övergripande med
utvecklingsfrågor.
Är du intresserad av att jobba med barn och
familjer?
Då ska du bli en del av teamet på barn- och familjesektionen. Ibland behöver människor få extra stöd
i livet. Som socialsekreterare på barn- och familjesektionen gör du skillnad för barn, ungdomar och
familjer som behöver stöttning på lång eller kort
sikt. Att skapa förtroende och att hålla riktigt bra
barnsamtal är de viktigaste grundbultarna i vår
verksamhet. Vi använder oss av den lösningsfokuserade arbetsmetoden Signs of Safety. Vi ansvarar
för stöd och rådgivning till barn, ungdomar och
familjer men också förebyggande insatser.

Är du intresserad av att lära dig mer om
missbruk/beroende?
Välkommen att jobba med oss inom vuxensektionen. Här ges du möjlighet att specialisera sig
som handläggare eller rådgivare inom området på
vuxensektionen. Inom vuxensektionen finns även
möjlighet att arbeta som biståndshandläggare
inom socialpsykiatrin och arbeta med personer
med psykisk funktionsnedsättning. Inom vuxensektion jobbar vi även med våld i nära relationer,
ekonomiskt bistånd och familjerådgivning.
Är du intresserad av att utvecklas som människa
på jobbet?
Inom LSS-sektionen möter vi varje dag människor
med funkationsnedsättningar och jobbar för att
göra deras tillvaro så bra som möjligt. Det kan
handla om personlig assistans, avlösarservice,
bostad med särskild service, korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Hos oss kan du
arbeta som LSS-handläggare, som enhetschef inom
olika verksamheter till exempel för grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet eller verksamhet
för barn och unga med funktionsnedsättning.
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