
 

Frelsesarmeens barne- og familievern søker:       
 
3 prosjektstillinger som instruktører i Trygghet og sikkerhet (TS) for ansatte i 

barneverninstitusjoner 

SKM-TS har utarbeidet et opplæringsprogram for ansatte i Bufetat med målsetting om å oppnå trygge og 

sikre tjenester for barn og ansatte i barneverninstitusjoner. Til grunn for opplæringsprogrammet ligger 

Bufdirs kunnskapsgrunnlag og faglige anbefalinger. 

Frelsesarmeen i samarbeid med Crux, skal bygge opp et eget ideelt TS-senter. Dette senteret vil få ansvaret 

for opplæring av ansatte på våre institusjoner samt andre ideelle aktører som ønsker å kjøpe denne tjenesten 

fra oss. De som ansettes vil derfor bli en del av et team på tvers av virksomhetene. 

 

Informasjon om stillingene: 

• 100% fast 

 

Arbeidsoppgaver bl.a: 

• Implementere og lære opp ansatte i 

institusjoner og gi grunnopplæring i 

Trygghet og sikkerhet. 

• Følge med på å være oppdatert på 

forskning og fagutvikling på området. 

• Delta på samlinger i regi av Bufetat knyttet 

til opplæringsprogrammet SKM-TS. 

• Drive systematisk innsamling av erfarings 

basert kunnskap på området, og gjøre den 

tilgjengelig for medarbeidere som arbeider 

med barn og unge. 

• Arbeidet vil innebære noe reisevirksomhet. 

 

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 

• Det kreves sosialfaglig eller annen 

relevant høyskole- eller 

universitetsutdanning på masternivå. 

Erfaring kan kompensere for krav om 

utdannelse. 

 Vi søker en person: 

• som har gode kommunikasjons- og 

samarbeidsevner. 

• er lojal og pliktoppfyllende. 

• som liker å holde kurs og undervise 

• som har evne til å jobbe både selvstendig 

og i team. 

• som er en positiv bidragsyter i forhold til 

arbeidsmiljø. 

• som har kreativitet og humor settes pris på. 

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Den som ansettes må arbeide i samsvar 

med Frelsesarmeens kristne grunnsyn. 

 

Vi tilbyr: 

• Arbeidstid: primært dagtid - innenfor 

rammene av fleksibel arbeidstid, i tråd 

med FAs særavtale. 

• En særs spennende og utfordrende 

stilling 

• Fagdager og mulighet for å delta på 

veiledning 



 
• Det stilles krav til bred miljøterapeutisk 

erfaring fra heldøgnsinstitusjon for 

barn og ungdom. 

• God skriftlig og spesielt god muntlig 

fremstillingsevne. Stillingen innebærer 

mye undervisning, så det kreves god 

evne til å formidle/undervise/veilede i 

gruppe 

 

 

 

• Lønn i henhold Frelsesarmeens 

lønnssystem og tariffavtale. 

• Stillingen er plassert som miljøterapeut, 

lr 6. st kode 3676. Avlønning og 

lønnstrinn vurderes etter utdanning og 

erfaring. 

• God pensjonsordning 

 

 

Generelle opplysninger: 

 

• Frelsesarmeen ønsker å være en 

arbeidsgiver som gjenspeiler 

mangfoldet i samfunnet og som utnytter 

potensialet i befolkningens samlede 

kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle 

kvalifiserte kandidater til å søke 

stillingen. 

• Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. 

lov om barnevern § 6-10, og forskrift 

om politiattest § 6. Denne attesten skal 

ikke legges ved søknaden. 

• Opplæringen i stillingen vil starte i 

november/desember 2020 og vil være i 

regi av Bufetat. Tiltredelse vil være fra 

ca 1.desember. Med midlertidig tenker 

vi i første omgang for et år av gangen 

med mulighet for forlengelse avhengig 

av behov og etterspørsel. 

 

 

Spørsmål: 

Spørsmål om stillingen rettes til Sissel Sæther 

tlf 459 70 881 eller 

sissel.saether@frelsesarmeen.no 

 

Søknadsfrist: 18.09.2020 

Søknad til: bfv@frelsesarmeen.no  
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