
Frelsesarmeens barne- og familievern søker  

Miljøterapeut 

Grefsen kortidsboliger ligger i bydel Nordre Aker i Oslo og er en av flere institusjoner som eies og drives 

av Frelsesarmeens barne- og familievern. Grefsen kortidsboliger består av 8 leiligheter. Det er et botilbud 
for barnefamilier, som har eller venter barn, og som står uten bolig i en kortere periode. Vi tilbyr husrom 

med hjerterom! Vår miljøterapeutiske tilnærming er basert på system- tilknytnings- og utviklingsteori, LØFT, 

COS - P og traumebevisst omsorg. 
 

Informasjon om stillingen: 
Stillingen er 50% fast, turnusarbeid. 

Arbeidsoppgaver bl.a.: 

 

• Veilede- og styrke foreldres kompetanse 

•  Rapportering, varsling, inn- og ut registering av 

familier 

• Samarbeid med offentlige instanser og andre 

samarbeidspartnere 

• Utføre praktiske oppgaver knyttet til miljø/ daglig 

drift 

• Være igangsetter og pådriver til aktiviteter med 

beboere 

 

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 

• 3-årig helse, barnevern- eller sosialfaglig høgskole 

utdanning. 

• Ønskelig med relevant jobberfaring fra arbeid med 

voksne, barn og familier. 

• Foreldreveiledningskompetanse  

• Gode IKT/ data ferdigheter 

• Personlig egnethet vektlegges 

 

Vi søker en person: 
Med gode mellommenneskelige egenskaper, som har 

vilje og evne til å jobbe med både voksne og barn. Du 

må være en trygg voksen og ikke være redd for en 

konflikt eller en utfordring. Med: 

• Evne til å vise omsorg, samarbeid og skape gode 

relasjoner 

• Engasjement, varme og godt humør, med utpreget 

serviceinnstilling 

• Utholdenhet/ tålmodighet 

• Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, 

på norsk og engelsk. 

• Løsningsorientert, kreativ, proaktiv og fleksibel 

• Selvstendig, strukturert, stabil og ansvarsbevisst 

Den som ansettes må arbeide i samsvar med 

Frelsesarmeens kristne grunnsyn. 

Vi tilbyr: 

• En spennende og utfordrende stilling 

• Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ 

• Pensjonsordning 

  

Spørsmål: kontakt Stine Hole, avdelingsleder 

Mob: 45 84 98 65 

eller enhetsleder Bente Vaage  

Mob: 92 22 81 58 

Tiltredelse: September 2021 

Søknadsfrist: 1. juni 2021 

Sendes til: stine.hole@frelsesarmeen.no 

 

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”, ”såpe” og  
”frelse”. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdoms- 
bekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager,  
rettferdig handel og nødhjelp. Frelsesarmeen arbeider i over 120 land. 


