Föreståndare till Björkbacken
Föreståndare Björkbackens stöd och motivationshem, Tierp
BJÖRKBACKEN är ett lokalt LP stöd och motivationsboende med en tydlig kristen
profil. Björkbacken riktar sig till människor med drogproblem som är beroende av alkohol, narkotika
och/eller tabletter. Även andra typer av beroenden kan behandlas. Vi har ett stödboende 2,5 mil utanför
Tierp i Untra, vi har också ett motivationshem i Hatton, Sri Lanka. Huvudman för arbetet är församlingen
Nordupplandskyrkan, Tierp.

Tjänst: Föreståndare (100%)
Föreståndaren har ansvar att leda det operativa dagliga arbetet och all planering och ledning av den
löpande verksamheten på Björkbacken. Detta inkluderar bland annat rekrytering, arbetsledning och fullt
personalansvar, budgetansvar, planering av gästernas vårdplan, en daglig översyn av gästerna med
samtal. En arbetsbeskrivning finns upprättat men det finns också goda möjligheter för föreståndaren
själv att påverka inriktning och innehåll på tjänsten.
Du behöver också hålla i LP verksamhetens behandlingsprogram ”vägen till livet”, andakter, eller
bibelundervisning i Björkbacken men även i församlingens olika bibelstudier.
Föreståndaren arbetar självständigt men underställt Nordupplandskyrkans styrelse.
Personliga egenskaper:
Du bör ha en adekvat utbildning eller en god erfarenhet av detta arbete sedan tidigare. Du bör ha en
social och kommunikativ personlighet, vara självgående och ansvarstagande, ha framförhållning i
planering av alla verksamhetens delar. Du bör ha en stark vilja att tjäna andra och en hög
arbetskapacitet. Vidare har du god förmåga att skapa en varm och välkomnande miljö för gästerna och
att bygga ett fungerande team.
Vi vill att du har en tydlig personlig kristen tro, gillar att arbeta i en miljö med människor med en
missbruksproblematik och har en vilja att jobba enligt Nordupplandskyrkans vision.
Tillträde:
Oktober 2017 eller efter överenskommelse.
Tjänsten är tillsvidaretjänst på heltid. Provanställning tillämpas.
Ansökningar behandlas löpande.
Lön:
Månadslön enligt överenskommelse
Referenser:
Bifoga minst två referenser, namn och telefonnummer
Kontaktpersoner:
Församlingsadministratör: Karin Lindroth, 070-673 42 26, karin@klredovisning.se
Föreståndare Nordupplandskyrkan: Micael Lahtinen, 070-47 47 797, micael@nordupplandskyrkan.se
Ansökan:
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV med e-post till info@nordupplandskyrkan.se.
Sista ansökningsdatum är den 8 september

Om Nordupplandskyrkan: Nordupplandskyrkan är en pingstförsamling i Tierp. Församlingen grundades 2008.
Församlingen har ett stort och omfattande missionsarbete. Mer information finns på www.nordupplandskyrkan.se
Om Norduppland och Tierps kommun:
Tierp är en tätort i norra Uppland och centralort i Tierps kommun, Uppsala län. Orten ligger mellan Uppsala och Gävle.

Arbetsbeskrivning
Befattning:
Omfattning:
Arbetsuppgifter:
-

-

Föreståndare Björkbacken
100%

Leda det operativa dagliga arbetet på Björkbacken
Personalansvarig
Ansvarar för drift- och utvecklingsmöjlighet
Budget och ekonomiuppföljning
Miljö- och arbetsmiljöansvarig
Ansvarar för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar
som reglerar verksamhetsområdet. Verksamheten är underställd
Nordupplandskyrkans styrelse.
Inskrivningssamtal
Planering av gästers vårdplan, dokumentation, utsluss, medicinering, avgiftning,
bostad
Planering med socialförvaltningen
Planering med frivården
Planering med advokater inför kommande rättegångar
Ansvarig att reda ut uppkomna våldssituationer och där personer som tagit droger
ska avhysas
Daglig översyn av gästerna, samtal, uppmuntran, planering och korrigering
Ansvara för två dagliga samlingar – Vägen till livet samt Bibelsamling
Leda – i mån av tid – den dagliga arbetsträningen tillsammans med gästerna utomhus
Vid behov utföra transporter till och från tåg, olika inköp, transporter till avgiftningen
vid psyket i Uppsala, till sjukhus och vårdcentralen
”Bakjour” samtliga dagar året om
Träda i tjänst annan tid än ordinarie arbetstid då det råder personalbrist p g a
oförutsedda händelser

