
 
Frelsesarmeens rusomsorg, prosjekt Mellom oss søker:       

Familieterapeut/prosjektmedarbeider til vårt 
samtaletilbud til innsatte 

 
Mellom oss er et samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte som opplever utfordringer i relasjoner til sine nærmeste eller har et begrenset 

nettverk. Vi etablerer kontakt med innsatte gjennom samarbeid med Kriminalomsorgen. Målgruppen er innsatte som har inntil tre år 

igjen å sone, samtalene kan fortsette i et år etter løslatelse, avhengig av behov. I dialog med innsatte inviterer vi nettverk og pårørende 

til å delta i samtalene. Målet med tilbudet er å styrke innsattes nettverk før løslatelse og forebygge ny kriminalitet. «Mellom oss» ble 

etablert som et pilotprosjekt våren 2019, vi utvider nå tilbudet med ytterligere én 50 % stilling. For mer informasjon, se vår hjemmeside 

www.frelsesarmeen.no/rusomsorg/mellom-oss  

 

Informasjon om stillingen: 

• 50 % engasjement i 6 måneder, med 
mulighet for forlengelse. Noe 
ettermiddagsarbeid kan forekomme. 

 

Arbeidsoppgaver bl.a: 

• Terapeutiske samtaler med innsatte/nylig 
løslatte og personer i deres nettverk 

• Rekruttering av deltakere  

• Deltakelse i prosjektutvikling, søknad- og 
rapportskriving 
 

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 

• Videreutdanning/master i familieterapi eller 
lignende 

• Erfaring fra terapeutisk arbeid med barn, 
voksne eller familiearbeid er ønskelig  

• Førerkort klasse B er ønskelig 

• Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 

Vi søker en person: 

• Som oppleves god og trygg å snakke med 

• Som er fleksibel, modig og raus i møte med 
ulike mennesker 

• Som synes det er spennende å ta del i 
utviklingen av et nytt tilbud  

  
Vi tilbyr: 

• En spennende stilling i et prosjekt under 
utvikling 

• En fleksibel arbeidshverdag med stor grad av 
faglig selvstendighet 

• Faglig veiledning ved VID Vitenskapelig 
høgskole 

• Lønn i henhold til Frelsesarmeens 
lønnssystem og tariffavtale 

• God pensjonsordning 
 

Spørsmål: 
kan rettes til Martine Howden (prosjektleder) 
mobil +47 938 35 299 
Eller Kristian Ophaug (familieterapeut)  
mobil + 47 401 09 513 

Tiltredelse: Etter avtale 

Søknadsfrist: 04.06.2021 

Søknad til: mellom.oss@frelsesarmeen.no  
 
Søkere uten formell kvalifikasjon til stillingen vil 
ikke motta svar. 
 
Den som ansettes må arbeide i samsvar med 
Frelsesarmeens verdigrunnlag. 

http://www.frelsesarmeen.no/rusomsorg/mellom-oss
mailto:mellom.oss@frelsesarmeen.no


 
 

 
 

 

 

 


