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Biståndshandläggare SoL och LSS
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan
erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter
att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse
finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och
enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela
kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste
Vi söker nu en biståndshandläggare SoL och LSS, på 100 %.
Arbetsuppgifter:
Att handlägga ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Biståndshandläggarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda,
bedöma och besluta om insatser samt följa upp och ompröva beviljade insatser.
Du har ett nära samarbete med den enskilde, anhöriga, utförare, kolleger samt andra
professioner och myndigheter. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Procapita
Dina egenskaper:
Då du har många möten med olika människor är det viktigt att du har en social förmåga, är
förtroendeingivande och har ett respektfullt och empatiskt bemötande. Arbetet ställer stora
krav på självständighet och god administrativ förmåga. Som person vill vi att du har förmågan
att se möjligheter istället för hinder och att du är flexibel, positiv och initiativrik.
Kompetens/kvalifikationer krav:
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, ex vis socionomexamen eller sociala
omsorgslinjen.
B-körkort
Meriterande är erfarenhet av myndighetsutövning och att du har datorvana.
Varaktighet/arbetstid:
Tillsvidare, tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tjänsten kan komma att inledas med sex (6) månaders provanställning
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktperson:
Ann-Christin Linder, socialchef, tel: 0952-141 21
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Facklig företrädare:
Vision, Pär Röckner, tel: 0952-143 29
Akademikerförbundet SSR, tel: 08-617 44 71
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post:
omsorg@sorsele.se senast 2017-05-23. Intervjuer sker fortlöpande.
Märk din ansökan med: Biståndshandläggare
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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