
 

 

 
 
 

Frelsesarmeens rusomsorg Stavanger, 

Friskt Alternativ  

 

Jobbkonsulent/Miljøterapeut 
 
Friskt Alternativ er et fritids- og aktivitetstilbud for rusavhengige og vanskeligstilte. Vi er et tiltak i Frelsesarmeens 
rusomsorg som tilbyr en trygg arena for nettverksbygging og mestring. Gjennom prosjekt jobbfokus tilbyr vi 
brukerne hjelp til å komme i arbeidstrening og jobb.  

 
 
Informasjon om stillingen: 
 
50-100% engasjement ut 2021. Stillingen kan evt 

deles. Primært dagtid, men noe ettermiddag/kveld 

ukentlig må påberegnes. 

 
Arbeidsoppgaver bl.a.: 
 
• Veilede og hjelpe brukere til å komme ut i 

arbeidstrening og ordinært arbeid.   

• Individuell oppfølging av brukerne i arbeid. 

• Jobbe med/ha ansvar for rekruttering av brukere 

• Ha jevnlig kontakt med arbeidsgivere, kommune og 

brukernes øvrige samarbeidspartnere.   

• Utvide vårt samarbeid både med lokalt næringsliv og 

Stavanger kommune.   

• Samarbeid med NAV.   

• Delta i noen av klubbens aktiviteter, og bygge 

relasjoner med brukerne. 

• Bidra til å skape nye arbeids – og 

arbeidstreningsplasser. 

 
Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 
 
• Førerkort klasse B 

• Helsefagarbeider med erfaring eller 3-åring helse- 

eller sosialfaglig høyskoleutdanning e.l. 

• Må beherske norsk skriftlig og muntlig. 

• Det vil bli lagt vekt på egnethet og evne til samarbeid. 

• Ønskelig med kjennskap til NAV og arbeidsmarkedet 

i området. 

• Ønskelig med erfaring innen rus og/eller psykiatri. 

 
Vi søker en person: 
 
• Med gode mellommenneskelige egenskaper og god til 

å bygge relasjoner 

• Som er selvstendig, målrettet, ansvarsbevisst og liker 

en hektisk hverdag 

• Som er initiativrik, ser muligheter og har evne til å 

igangsette ideer 

• Den som ansettes må arbeide i samsvar med 

Frelsesarmeens kristne grunnsyn. 

 
Vi tilbyr: 
 
• Et tverrfaglig miljø med faglige utfordringer og varierte 

arbeidsoppgaver 

• Lønn etter Frelsesarmeens lønnsdirektiv 

• Pensjonsordning 

 
Spørsmål: 
 
For ytterligere informasjon vedr. stillingen, ta kontakt 

med Karianne Kleppe på tlf: 40 80 57 52 eller Hilde 

Wikheim på tlf; 51 82 87 23 

Se også Friskt Alternativ på Facebook. 

 
 
Søknadsfrist: 5. juli, 2021 
Oppstart: snarest 
 
Søknad og CV sendes til: 
Julie.svendsen@frelsesarmeen.no 

 

 


