från din kommun
Kontaktcenter
Under 2017 har vi arbetat för att starta upp kontakt
center och fortsätter att utveckla detta. Det är växeln/
receptionen som nu är kontaktcenter. Tidigare kunde
medborgare här redan få hjälp med exempelvis
borglig vigsel och konsumentvägledning. Med kontaktcenter erbjuder vi våra medborgare en snabbare väg in där fler kan få hjälp med fler ärenden
och snabbare svar. Det gäller alltså ärenden som
då kan besvaras direkt utan att behöva lämnas
vidare till handläggare. Kontaktcenter kommer även
kunna hjälpa de medborgare som inte är digitala.
Följande ärenden kan kontaktcenter redan nu hjälpa
våra medborgare med:
• Felanmälan gatubelysning, snöröjning och övrigt.
• Anmälan om nedtagning eller beskärning av träd
på kommunal mark.
• Allmänna barnomsorgsfrågor.
• Blanketter, skriver ut och skickar vid behov.
• Fastighetsbeteckningar, vem äger en fastighet.
• Vanliga livsmedelsfrågor.

.................................

VÅRA LEDIGA JOBB
Vill du jobba med barn?
Vill du prova på att vikariera inom skola och fritidshem på Landboskolan? Vi söker både dig som har
erfarenhet av liknande arbete och dig som saknar
erfarenhet men är nyfiken att prova. Du får stöd
av våra lärare, fritidspedagoger och elevassistenter.
Kontakt och ansökan
Marie Gustafsson, 0325-182 56 (vardagar 14.00-15.30)
marie.gustafsson@svenljunga.se

Vad gör du i sommar?
Vi erbjuder sommarvikariat under vecka 26-33
inom LSS-boenden, daglig verksamhet, personlig
assistans och HVB-boende för ensamkommande
barn och unga; samt inom äldreomsorgens boenden och hemtjänsten.
Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen för
personer med olika behov och förutsättningar. Du
arbetar utifrån uppgjorda rutiner och individuella
förutsättningar. Arbetet består främst av omvårdnad,
rehabilitering, aktivering och sysselsättning.
I våra arbetsgrupper blir du väl mottagen av erfaren
personal som brinner för sitt arbete och som ger dig
en introduktion på arbetsplatsen.
Vi söker dig som vill arbeta med människor på ett
aktiverande sätt. Du ska vara en lyhörd och flexibel
lagspelare. Ingen erfarenhet krävs, men är ett plus.
Omvårdnadsprogrammet eller liknande utbildning
är ett plus. Önskemål är att du har körkort.
Välkommen med
din ansökan
redan idag!

DU BEHÖVS! Vi söker kontrakterat jourhem

Det händer att barn måste flytta hemifrån med kort varsel när föräldrar av något skäl inte längre kan ta
hand om dem. De barnen behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek.
Därför söker vi jourhem för akuta insatser.
Att vara kontrakterat jourhem innebär att fortlöpande
stå till förfogande. Jourhemmet ska kunna ta emot
barn, ungdomar och föräldrar/barn som behöver
29 mars
placeras akut. Placeringstiden kan variera från några
dagar upp till några månader. De personer som
placeras i ett jourhem av socialtjänsten är ofta i kris
Kontakt och intresseanmälan
och har behov av människor som är stabila och
Hör gärna av dig om du har frågor. Du når
engagerade i sin omvårdnad. För att bli jourhem
oss på e-post eller telefon 0325-18 451.
bör du vara flexibel och ha ett stort hjärta.
Välkommen med din ansökan till
Vi söker en familj bestående av två vuxna. En av er
familjehem@svenljunga.se
måste ha möjlighet att vara hemma på heltid och ni
arvoderas utifrån detta.

ANSÖK SENAST

Vi förväntar oss:
• Lediga rum för 3-4 placeringar.
• Förmåga att ta hand om människor i kris.
• Förmåga att se och bemöta personer med 		
särskilda behov.
• Förmåga att samarbeta med socialtjänsten, 		
biologiska föräldrar, skola och övriga personer i
barnets/ungdomens/den vuxnes nätverk.
• Vara beredd att delta i utbildning.
• Körkort och tillgång till egen bil.

Vi erbjuder grundläggande familjehemsutbildning, handledning, seminarier och
föreläsningar samt fortlöpande stöd och
råd.

.................................

Har du en idé för din by?
Sök Byalagspengen - ett bidrag för alla.
Byalagspeng är ett enkelt och smidigt sätt att söka
pengar för lokal utveckling. Oavsett om du är en
engagerad privatperson, aktiv förening eller organisation har alla möjlighet att söka Byalagspengen.
Vad har du för idéer?
Sök för aktiviteter eller insatser som exempelvis dans,
teater, trubadur, motionsrunda eller aktivitetspark.
Fyll i ansökningsblanketten med underskrift från
tillhörande byalag och skicka in till oss. Ansökningsblanketten finns på vår hemsida tillsammans med
mer information:

www.svenljunga.se/byalagspeng

ANSÖK SENAST
15 februari

Naturvårdande skötsel
Med hjälp av Skogssällskapet kommer vi genomföra
en naturvårdshuggning i området kring hembygdsparken och Karolinelund. Syftet är att bevara viktiga
miljöer och förstärka biologisk mångfald och de
sociala värdena. Vi kommer att gynna lövträd och
tall, trädslag som bidrar till ett öppnare, ljusare
landskap. Bland annat kommer vi frihugga runt ekar
för att dessa ska kunna utvecklas bättre och överleva på lång sikt. Stigar som går genom området
bevaras.
Var försiktig när du rör dig i området. Avverkningen
				görs med stora
				maskiner och
				timmertravor kan
				innehålla många
			
faror så undvik att
				vistas i närheten
				av dessa.

Ansökningsdatumen är den 15:e i februari, mars,
september och november.

.................................

Nattvandring
Du som vuxen kan bidra till ökad trygghet.
I samarbete med polisen och Nattvandrarna bjuder
vi in till ett uppstartsmöte. Syftet med nattvandring
är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt
stöd och social trygghet bland unga människor när
de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas
närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

Vad
När
Var

Uppstartsmöte nattvandring
Tisdag 30 januari kl. 18.30
Svenljunga kommunhus

Kontakt
Emelie Risbeck, 0325-183 15
emelie.risbeck@svenljunga.se

www.svenljunga.se/ledigajobb

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

