Vil du være Hjernesagens nye socialrådgiver i StrokeLinjen?
- Hjernesagen søger erfaren og empatisk socialrådgiver på nedsat tid
Vi tilbyder job hos en handicaporganisation i vækst
Hjernesagen er en forening for mennesker, der har været
ramt af stroke - en blodprop eller blødning i hjernen - og
deres pårørende. Vores medlemmer er som hovedregel midt
i livet eller ældre.
StrokeLinjen – Hjernesagens rådgivning er et nyere
tværfagligt team, der ud over socialrådgivere indeholder
rådgivning ved strokesygeplejerske, neuropsykolog og
eksternt et advokatfirma med speciale i forsikrings- og
erstatningsret.

Brænder du for at gøre en forskel?
12.000 mennesker får stroke hver dag.
På et splitsekund ændres de flestes liv
fra selvstændig livførelse til et liv med
begrænsninger for både den ramte og
deres nærmeste omgivelser.
Mange søger derfor StrokeLinjens råd
og vejledning.

Det skal du lave!
Rådgivningen sker primært telefonisk eller via mail og er som udgangspunkt hjælp til selvhjælp. Desuden
har vi en række sager, hvor vi giver en ekstra hånd til kommunikationen med offentlige myndigheder, og i
få enkelte sager går vi ind som partsrepræsentanter, fx hvor medlemmet ikke har pårørende, hvor
kommunikationen er kørt helt fast eller den ramte har tale-, skrive- og læsevanskeligheder.
Vi foretager en anonymiseret registrering af henvendelserne til StrokeLinjen, som bruges aktivt til
udviklingen af tilbud i Hjernesagen, i det politiske arbejde og i fondsansøgninger.
Vi taler om en gruppe mennesker, som kan være i sorg og krise, have svært ved at huske, tale, bevare
overblikket og strukturere en samtale. I jobbet skal du særligt udvise empati, imødekommenhed og
tålmodighed.
I StrokeLinjen afholder vi virtuelt rådgivningsmøde hver uge, mødes fysisk én gang om måneden og har
supervision hver anden måned.
Hvem er du
Som Hjernesagens socialrådgiver skal
 Du have erfaring fra voksenområdet og kunne favne bredt.
 Din vigtigste kompetence være din evne til at lytte og vise empati via telefon/videomøde.





Du have en stor portion fingerspidsfornemmelse.
Du være diplomatisk, men have en skarp pen.
Du se muligheder, hvor andre ser begrænsninger.
Du have fuldstændig styr på retssikkerheden.

Du kommer til at rådgive inden for voksen socialområdet, lov om specialundervisning for voksne,
sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension. Derudover rådgiver vi på
sundhedsområdet primært om genoptræningsplaner, vederlagsfri fysioterapi, genoptræning og
psykologhjælp.

Bliv ikke nervøs, du behøver ikke at være skarp på alle områder. Vi er rigtig interesseret i dig, som er skarp
på særligt beskæftigelseslovgivningen, men du vil også kunne trække på erfaring og viden fra andre i
StrokeLinjen og i de andre handicaporganisationer. Socialrådgiverne i StrokeLinjen deltager i en ERFAgruppe med flere andre socialrådgiver fra andre handicaporganisationer, så der er god mulighed for faglig
sparring.
Praktiske oplysninger
Vi søger en erfaren socialrådgiver med bredde i sine kompetencer, som er orienteret i relevant lovgivning
og gerne vil arbejde på nedsat tid. Hvor du bor i landet betyder ikke så meget, da du arbejder hjemmefra.
Du skal dog være indstillet på, at komme til Hjernesagens sekretariat en gang i mellem. Sekretariatet ligger
på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup lige ved Høje Taastrup station.
Ansøgninger behandles løbende og helst så hurtigt som muligt
Ansøgning skal sendes til admin@hjernesagen.dk
Har du brug for yderligere oplysninger, så kan du kontakte Leder af StrokeLinjen Maja Klamer Løhr på
telefon 21 82 30 03 eller på e-mail: mkl@hjernesagen.dk.

