
    

 

Sokon Socialkonsulenter søger medarbejder 
 
Sokon er en social virksomhed, der indtil videre tæller 10 faste medarbejdere og 25 løst koblede 
konsulenter. 
 
I Sokon ansætter vi primært socialt fagligt uddannet personale, indimellem har vi opgaver der kan 
varetages af studerende.  
 
Aktuelt søger vi en aktiv medarbejder, der kan varetage opgaver i en familierettet indsats. Opgaven består i 
aflastning ca. hver anden weekend, hvor der planlægges med oplevelsesorienterede aktiviteter. Derudover, 
at følge til fritidsaktivitet, hvor du er med på sidelinjen.   
Samlet ca. 6 til 8 timer pr uge – opgaven er i området omkring Hvalsø. 
 
Vi stiller høje krav til dit engagement, og du vil blive mødt af en forventning om at tage ansvar, udfordre og 
udvikle dig selv og de arbejdsmæssige fællesskaber, som du vil blive en del af.  
Kerneopgaven er at skabe forandring for udsatte borgere. Hvad enten det er voksne, børn eller familier. 
 
Du vil komme til at arbejde sammen med andre Socialkonsulenter og socialfaglige koordinatorer i vores 
administrative stab. Du vil modtage sparring og supervision i forhold til de opgaver, som du er aktiv i.  
Vi tilstræber, at du og en kollega er koblet i makkerskab, hvilket er med til at sikre stabilitet, kvalitet og 
fagligt fokus.  
I det daglige arbejde vil du dog ofte være alene, men du vil ikke være alene om at sætte ramme, som altid 
er defineret med afsæt i de opsatte mål fra myndighed. 
  
Læs mere om Sokon på vores hjemmeside sokon.dk 
 
Hvis det er dig? Så send en ansøgning 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte, leder Morten Wiemann, mobil 24246490 ellers sende 
os en ansøgning, hvor du fortæller om hvad du er optaget af, hvordan dit hverdagsliv former sig lige nu, og 
et CV så vi får et indblik i dit erfaringsgrundlag.  
 
Dit arbejdssted er borgerens hjem og det er en forudsætning, at du har egen bil. 
 
Send din ansøgning til: info@sokon.dk emne: Ansøgning 202301 

mailto:info@sokon.dk

