
Skillstreaming växer och till vår nya HVB hem för pojkar i Uppsala söker vi nu flera tillsvidareanställda 

samt flera vikarier! Målgruppen är pojkar i åldrarna 13-20 år med psykosocialproblematik.  

Arbetsuppgifter: 

Behandlingsarbetet inom Skillstreaming utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder inom 

kognitiv beteendeterapi (KBT). Inom KBT fokuserar man på samspelet mellan individen och 

omgivningen och hjälper individen att se konsekvenserna av ett beteende, att förstå de egna motiven 

samt att utveckla alternativa beteenden. Vi arbetar med olika metoder inom KBT, bland annat 

"ART"(Aggression Replacement Training), "MI"(Motiverande Samtal),"TA"(Tillämpad Avslappning) och 

"ADL" (Allmän Daglig Livsföring). Arbetsuppgifterna är många och varierande. Administrativa 

uppgifter, dokumentation och journalföring varvas med aktiviteter tillsammans med ungdomarna. 

Förutom detta utgör samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra aktörer som skola och 

arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga en viktig del av arbetsuppgifterna. Dessutom 

innefattar arbetet alla i hemmet förekommande sysslor, såsom städning, tvättning och matlagning. I 

arbetet som behandlingsassistent skall du kunna skapa en trygg miljö för ungdomarna genom en 

strukturerad och meningsfull vardag. Målet är att hjälpa ungdomen att leva ett självständigt och bra 

liv på sikt. Grunden för allt behandlingsarbete utgår från vikten av goda professionella och 

förtroendefulla relationer med den enskilde. 

Kvalifikationer: 

Vi söker dig med adekvat högskoleutbildning, socionom, socialpedagog, beteendevetare, 

behandlingsassistent eller beroendeterapeut eller liknande utbildning som vi bedömer likvärdig. 

Erfarenhet av målgruppen eller arbete med behandling är meriterande liksom utbildning i KBT, MI, 

ART. Arbetet passar dig som kan och vill arbeta både självständigt och i team för att tillsammans med 

dina arbetskamrater skapa trygghet och struktur för de placerade ungdomarna. Vi söker dig som kan 

använda din kompetens och erfarenhet på ett självständigt och mål inriktat sätt. Du drivs av ett starkt 

engagemang för målgruppen och är som person flexibel och trygg samt har förmågan att anpassa dig. 

Du har ett genuint intresse av att tillsammans med arbetsgruppen och den lokala ledningen utveckla 

verksamheten mot gemensamma mål. Du har en mycket god förmåga att skapa professionella och 

trygga relationer där du samtidigt kan stå kvar i eventuella konflikter och sätta gränser. Vi lägger stor 

vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs för 

den som erbjuds anställning. B- Körkort är ett krav.  

Vi tycker att det är viktigt att blanda olika personligheter, bakgrunder och nationaliteter för att få en 

levande och dynamisk arbetsgrupp. I vårt rekryteringsarbete strävar vi därför efter en jämn 

könsfördelning och mångfald vad gäller ålder, intressen, personligheter, etnisk och kulturell bakgrund. 

Körkort B erfodras. 

Tillsvidareanställning, Provanställning tillämpas 

Tillträde Enligt överenskommelse.  

Arbetstid Heltid schemalagd arbetstid, tjänstgöring på obekväm arbetstid enligt schema förekommer. 

Lön Fast månads- vecko- eller timlön 

Kontaktpersoner Föreståndare Athena Sofi 0720200201 athena.sofi@skillstreaming.se 

Välkommen med skriftlig ansökan. Ange i ansökan om du söker tillsvidaretjänst eller timvikarie. 

Ansökan via e-post athena.sofi@skillstreaming.se 
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