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HVIDBORG søger to familiebehandlere 
 

Er du interesseret i arbejdet med udsatte børnefamilier, videreuddannelse og en sprudlende hverdag med 
håndholdt forandringsarbejde og kompetente og omsorgsfulde kollegaer, så er du måske vores nye kollega? 

Kimen søger to nye kollegaer med med baggrund som henholdsvis socialrådgiver og sundhedsplejerske til ansættelse 
hurtigst muligt dog  senest 1. august. 

Kimen er et tilbud på Børnecenter Hvidborg, som er ejet af LIVSVÆRK, og som har driftsoverenskomst med Hvidovre 
Kommune. Børnecenter Hvidborg består af i alt fem tilbud. Du kan læse mere om os på vores 
hjemmeside www.hvidborg.dk 

Kimen er et forebyggende familiebehandlingstilbud, der arbejder med familier, hvor børnene er mellem 5-14 år og i 
alvorlig mistrivsel, og forældrene har problemstillinger, der i perioder præger børnenes liv negativt. Kimens 
målgruppe kan både være familier, hvor der arbejdes intensivt med at undgå anbringelse af barnet, men også 
familier, hvor barnet er anbragt, og der arbejdes systematisk afprøvende med at bringe barnet hjem igen. Kimens 
arbejde består således af: 

• Håndholdt og fleksibel familiebehandling i hjemmet og på Hvidborg (eks. familie- og børnesamtaler, 
videoarbejde, familieaktiviteter, behandlingsudredning, MIM/theraplay-inspireret arbejde, praktisk 
pædagogisk støtte) 

• Arbejde med barnets og familiens vigtigste private og professionelle netværk 
• Målrettet og afgrænset kompenserende arbejde, når der er brug for det – med fokus på, at det ikke bliver 

vedligeholdende 

Kimen består af en daglig leder og et tværfagligt sammensat team af 11 medarbejdere. 

For at vi skal blive endnu bedre til at løse de opgaver, der kommer, søger vi specifikt efter kommende 
familiebehandlingskollegaer med dokumenteret tidligere arbejde indenfor (stilling 1) sundhedsplejen samt arbejde 
med målgruppen 0-3 år og deres forældre og (stilling 2) i en myndighedsafdelingen indenfor børneområdet med 
erfaring vedrørende blandt andet koordinering af indsatser på tværs af faggrupper samt forældre/familiesamtaler. 

Teamet afslutter i 2022 Susan Harts 1-årige neuroaffektive uddannelse og har tidligere uddannet sig indenfor Marte 
Meo og andre familieterapeutiske retninger. I 2023 skal teamet desuden videreuddannes indenfor AMBIT (Adaptive 
Mentalization-based Integrative Treatment), som er en mentaliseringsbaseret og tværprofessionel tilgang til 
håndholdt forandringsarbejde med særligt udsatte borgere. 

Stillingen indebærer fælles mødetid i teamet. Derudover har du mulighed for at planlægge din egen arbejdstid i 
overensstemmelse med familiernes behov. 

Vi forventer, at du:  

• Har en baggrund som socialrådgiver (stilling 2) eller sundhedsplejerske (stilling 1) 
• Har erfaring og/eller relevant efteruddannelse indenfor forandringsarbejde med udsatte børn og familier, 

gerne med udredningsredskaber i rygsækken (ikke noget krav) 
• Kan bevare ro og overblik i en meget kompleks praksis og kan arbejde målfokuseret 
• Har kendskab eller lyst til at lære Feedback Informed Treatment (FIT) 
• Er nysgerrig, engageret og har lyst til at udvikle egen og stedets praksis 
• Er omsorgsfuld og med modet til at sætte både faglige og personlige grænser 
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• Trives i en travl hverdag på et børnecenter, hvor tværgående arbejde prioriteres 
• Kan arbejde fleksibelt og udogmatisk – både metodisk og tidsligt 
• Har kørekort 

Vi tilbyder: 

• En mulighed for at gøre en stor forskel for udsatte børn og deres familier. 
• En spændende arbejdsplads med udpræget mulighed for indflydelse på eget arbejde. 
• En plads i en organisation, der er fagligt ambitiøs og dagligt knokler for at levere den bedst mulige indsats for 

det enkelte barn og dets familie 
• Et engageret og omsorgsfuldt team, hvor man tager vare på hinanden, og hvor faglig sparring og feedback 

fylder naturligt i hverdagen 
• Fast ekstern supervision og deltagelse i interne og eksterne uddannelses- og udviklingsforløb. Hvis du er 

psykolog, er der mulighed for autorisations-/specialistforløb 

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2022. Ansøgning, CV og øvrige relevante bilag skal sendes til 
hvidborg@hvidovre.dk. Der afvikles løbende samtaler. Ved spørgsmål til stillingerne kan afdelingsleder, Charlotte 
Lindell, kontaktes på telefonnummer 91891427. 
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