Vi søker deg som er faglig sterk og handlekraftig:
Sammen gjør vi dyktige fagfolk enda bedre

Spesialrådgiver
Vi søker deg som ønsker å bidra til økt kompetanse om vold i nære relasjoner
i kommunenes helse- og omsorgstjenester, og i spesialisthelsetjenesten.
Vi søker kandidater til stillingen som
• Har utdanning som psykolog/psykologspesialist,
eller annen helse- eller sosialfaglig utdanning
• Har erfaring og kompetanse fra arbeid med behandling
eller oppfølging av voldsutøvere og voldsutsatte
• Har erfaring fra arbeide med voldsutsatte og voldsutøvere
fra enten kommunalt arbeid eller spesialisthelsetjenesten
• Har god kjennskap til kunnskapsfeltet vold i nære
relasjoner, dvs. kunnskap om forskning og offentlige
dokumenter
• Har undervisnings- og veiledningskompetanse
• Gjerne har erfaring fra arbeid med kvalitetsutvikling
i tjenestene
• Gjerne har erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
• Er interessert i hvordan man motiverer ansatte til å arbeide
med forebygging av vold
• Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode
samarbeidsevner
• Er samfunnsengasjert
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

For spørsmål om stillingen kontakt
nestleder Henning Herrestad
henning.herrestad@rvtsost.no, tlf. 90778877.

Oppgaver
• Utvikle undervisningsprogrammer innen feltet sammen
med dine kollegaer
• Undervise og veilede
• Lede prosjekter
• Bidra til implementering av kunnskapen i tjenestene
• Delta i faglige nettverk, og holde deg løpende orientert
på fagfeltet
Vi tilbyr
• Fast 100 % stilling
• Et dynamisk og spennende fagmiljø bestående av ca 20
erfarne spesialrådgivere med spisskompetanse innen
vold, traume og selvmordsforebygging
• Gode muligheter for egen faglig utvikling
• Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
• Fleksitidsordning
• Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket
Spesialrådgiver RVTS Øst – vold i nære relasjoner.
(Ikke send eksamensbevis og attester før det
forespørres.)

RVTS Øst står for «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging - helseregion øst».
Vi tilbyr støtte til kompetanseutvikling
i tjenesteapparatet. Vi tilbyr langsiktige
samarbeid om kompetanseutvikling i
kommuner, helseforetak, offentlige etater
og ideelle organisasjoner i helseregion
øst. Helseregion øst omfatter fylkene
Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og
Østfold. Vårt oppdrag fra myndighetene er
å bidra til implementering av regjeringens
handlingsplaner innen feltene forebygging
av vold, overgrep, menneskehandel, terror,
traumelidelser, selvskading, selvmord.
RVTS Øst er en del av stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse,
Helseregion Øst og Sør.

Søknadsfrist: 11. mai 2018.
Søknader vurderes fortløpende.

