
Skillstreaming AB söker nu en familjehemssekreterare med huvudansvar för 
familjehemsenheten. 

Vill du arbeta självständigt och vara drivande i att utveckla vår familjehemsverksamhet? Kul! 
då har du nu chansen att få göra det absolut bästa av vår familjehemsverksamhet! Vi ger dig 
frihet under ansvar att utveckla vår familjehemsenhet utifrån din egen erfarenhet och 
kunskap. Idag arbetar vår familjehemsansvarige ensam då vi har en liten 
familjehemsverksamhet med ett fåtal familjer. Vår familjehemsansvarige har valt att gå 
vidare inom företaget och därför söker vi nu dig som vill leda familjehemsenheten genom 
den utvecklingsfas som nu krävs för att tillgodose våra kunders behov. 
 
Skillstreaming har idag många ungdomar som genomgått behandlingar vid våra andra 
boenden, och som nu behöver ta nästa steg i sin utveckling vilket ofta blir ett naturligt steg 
med placering i ett familjehem för att få praktisera och implementera de nyvunna verktyg 
som de fått vid sin behandling hos oss. För att nu kunna uppfylla våra kunders behov 
behöver vi utöka och utveckla vår familjehemsverksamhet. Hjärtligt välkommen med din 
ansökan för att få vara drivande i denna utvecklingsfas! 

ARBETSUPPGIFTER 
Familjehemsenhetens huvudsakliga uppdrag och ansvar är utreda och ge råd och stöd till 
familjehem, samt att följa barn och unga i familjehemsvård för att säkerställa att vård- och 
genomförandeplan följs. Du kommer i första hand att utreda, utbilda och följa upp våra 
familjehem utifrån vår befintliga modell och vårt dokumentationsstöd. Du kommer även som 
familjehemsansvarig att ansvara för att utveckla och kvalitetssäkra familjehemsenheten och 
vid expandering av enheten ansvara för rekrytering av flera familjehemsutredare.  Som 
familjehemsutredare har du ett brett ansvar för rekrytering, utredning och utbildning av 
familjehem. Utredning och grundutbildning av blivande jour- och familjehem sker enligt 
bland annat ”Ett hem att växa i” som socialstyrelsen utarbetat.  
 
KVALIFIKATIONER 
Du skall ha minst socionomutbildning eller likvärdig utbildning inom beteendevetenskap. Vi 
ser helst att du har erfarenhet av att utreda familjehem. Erfarenhet från BBIC och Kälvesten 
är meriterande. Uppge i ansökan vilken metodik du tidigare arbetat utifrån. 

Du kommer att arbeta mycket självständigt och det ställer därför höga krav på dig att du ska 
vara självgående och ha lätt för att se verksamhetens behov. Som person är du driven och 
orädd för att ta nya kontakter. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett 
konstruktivt sätt och du har intresse, vilja och förmåga att leverera lösningar. Det är viktigt 
att du har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar och planerar dina 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och håller deadlines. Vi lägger stor vikt vid att du har en 
pedagogisk förmåga i utbildningssituationen samt god kunskap om barns utveckling. Vi 
lägger stor vikt vid personlig lämplighet Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs 
för den som erbjuds anställning. B- Körkort är ett krav. 

För tjänsten krävs att du har en god språklig förmåga och är analytisk lagd då utredning och 

dokumentation är en stor del av arbetet. Det är meriterande att du talar fler språk än svenska.  

Tillsvidareanställning, Provanställning tillämpas 



Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse  

Arbetstid Heltid schemalagd arbetstid 

Lön Fast månadslön 

Kontaktpersoner Sofie Nilsson, 076 328 84 02 

Ansökan via e-post : sofie.nilsson@skillstreaming.se 
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