
 
Frelsesarmeens barne- og familievern søker i Stavanger:    

Fosterhjemskoordinator  
Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet innen Frelsesarmeen som ønsker å være med å gjøre et verdibasert arbeid for 

utsatte barn og deres familier. Vår virksomhet består av 7 barne- og ungdomsinstitusjoner, 3 fosterhjemsavdelinger, 12 Home start 

avdelinger, samt ulike ettervernstiltak. Fosterhjemskoordinatoren i Stavanger er knyttet til vår fosterhjemsavdeling i Trondhjem. 

Plasseringene er etter lov om barneverntjenester §§ 4-4,6 ledd og 4-12. Vi drifter forsterka fosterhjem.  Fosterhjemsarbeidet er under 

oppbygging. Vi fokuserer på mestring, ressurser og relasjonsbygging, i trygge rammer med trygge voksne 

 
 

  Informasjon om stillingen: 

• Stillingen er 100 %  

• Noe kvelds og helgearbeid må regnes med. Vi bruker 
særavtalens avtale om fleksibel arbeidstid 

• Kontorsted er i Kongsgata 50 i Stavanger  

• Enhetsleder fosterhjem Midt er nærmeste leder  
 
Vi er på utkikk etter nye lokaler til institusjonen, så det kan 
bli endringer i arbeidsted.  
 
Arbeidsoppgaver bl.a: 

• Faglig ansvar for fosterhjemsplasseringer 

• Ansvar for fast oppfølging av fosterfamilier 

• Rekruttere og godkjenne fosterhjem 

• Gjennomføre opplæring og veiledning individuelt og i 
gruppe etter behov  

• Dokumentere arbeidet i fagprogrammet 

• Deltakelse i rullerende bakvaktsordning 
 
Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 

• Sosialfaglig høgskoleutdanning 3 årig 

• Relevant videreutdanning 

• Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt. 

• Førerkort klasse B  

• Evne til å jobbe selvstendig. 

• Gode datakunnskaper. 

• Erfaring fra fosterhjemsarbeid  
 

• Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 
Søknadspapirer returneres ikke.  

 Vi søker en person: 

• Som har en genuin interesse for barneverns feltet 

• Som liker å lede og løfter sine medmennesker 

• Som er løsningsorientert, liker å jobbe både 
selvstendig og i team. 

• Med gode mellommenneskelige egenskaper. 

• Med gode kommunikasjonsevner. 

• Som er fleksibel og endringsorientert 
 
Den som ansettes må arbeide i samsvar med 
Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag. 
 
Vi tilbyr: 

• En særs spennende og utfordrende stilling i et godt 
arbeidsmiljø. 

• Lønn i henhold til Frelsesarmeens lønnssystem og 
tariffavtale.  

• Gode forsikrings og pensjonsordninger 
 

Spørsmål: 
kan rettes til enhetsleder Heidi Moe  
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