- Vi vil ha deg!
Enhet for tilrettelagte tjenester i
Rælingen kommune er en attraktiv
arbeidsgiver for deg som vil jobbe
eller gjennomføre praksis i
tjenester for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Denne informasjonsfolderen er
laget med ett mål for øyet;
å sikre at du også ser det!

Rælingen kommune
Rælingen kommune tilbyr et grønt og
landlig miljø, og ligger kun 5 minutter
fra Lillestrøm. Her skal det være
attraktivt å bo, barn skal ha en god
oppvekst og eldre skal oppleve en
trygg og verdig alderdom.
Dette oppnår vi ved å være en
attraktiv arbeidsgiver med motiverte,
myndiggjorte og kompetente ansatte.
Det legges til rette for handlingsrom,
kreativitet og
ledelsesfilosofi og personalpolitikk.
Rælingen kommune har valgt respekt,
ansvarlighet og redelighet som
overordnede verdier. I enhet for
tilrettelagte tjenester jobber vi hver
dag for at de vi yter tjenester til skal
oppleve nettopp dette.

Enhet for tilrettelagte
tjenester
Enheten disponerer ca. 104 årsverk
fordelt på ca. 160 fast ansatte.
Andel høgskoleutdannede i boligene
er på over 50%. I tillegg til
fagpersoner ansatt ved hver av de 4
boligene og aktivitetssenteret, har
enheten sambruk av en fagkonsulent
som kan bestilles til veiledning.
Det arbeides i tråd med
atferdsanalytiske prinsipper, og vi
prioriterer derfor å sende mange

deltakere på NAFO-seminaret på
Storefjell hvert år. Vi gir også mulighet
for andre kurs og god opplæring og
veiledning.
Alle boligene har godt utviklede
fagadministrative systemer. Disse skal
bidra til informasjonsflyt, som grunnlag
for lik praksis og tjenester av god
kvalitet. Våre skriftlige rutiner er
overprøvbare og dokumenterer hva
tjenestetilbudet inneholder. Slik ble vi
for eksempel den eneste kommunen i
Oslo og Akershus uten merknader eller
avvik da Fylkesmannen gjennomførte
tilsyn i forhold til bruk av tvang, samt
systemtilsyn i hele enheten i 2011!
Vi yter tjenester til enkelte personer der
håndtering av utfordrende atferd er en
del av arbeidet, og trener på
forebyggende og skadeavvergende
håndteringsmetoder. Dette gjør vi for å
ivareta sikkerheten til tjenesteytere og
tjenestemottakere på best mulig måte.
Flere ansatte har sertifisering som
HAVA trenere.

Vår enhets misjon

«En god hverdag
gjennom god
samhandling»

Boligene
Bjørnholthagan boliger
Bjørnholthagan boliger yter heldøgnstjenester
til 7 personer. 6 voksne beboere og 1
barnebolig. Beboerne har psykiske lidelser
og/eller psykisk utviklingshemming.
Det er 3 fagledere som har det faglige
ansvaret for tjenestene til den enkelte.
Samtlige brukere har egen primærkontakt.
Boligen har 36 årsverk.
Avdelingsleder Ragnhild Hansvold
Tlf: 98 21 89 59
ragnhild.hansvold@ralingen.kommune.no

Hauger boliger
Hauger Boliger yter heldøgnstjenester til 8
personer, samt ambulerende tjenester til 4.
Brukerne har utviklingshemming og/eller
psykiske lidelser.
1 fagleder har det daglige faglige ansvaret,
og samtlige brukere har egen primærkontakt.
Majoriteten av ansatte er høyskoleutdannet
Hauger Boliger har 13.1 årsverk.
Avdelingsleder Marita Sexe Kristensen
Tlf: 63 83 54 52 / 93 41 03 63
marita.sexe.kristensen@ralingen.kommune.no

Buholen boliger
Buholen boliger yter heldøgnstjenester
til personer med utviklingshemning i 10
leiligheter, hvorav 1 leilighet benyttes til
avlastning. Brukerne har variert alder,
med et bistandsbehov som varierer fra
veiledning, motivering og grensesetting,
til pleie og stell. 2 fagleder har daglig
faglig ansvar og hver bruker har
primærkontakt.
Boligen har 28 årsverk.
Avdelingsleder Marte K. H. Eidhagen
Tlf: 920 51 206
marte.eidhagen@ralingen.kommune.no

Løvenstadvegen boliger
Løvenstadvegen boliger yter
heldøgnstjenester til 7 unge voksne med
utviklingshemning, samt barneavlastning
i 2 leiligheter. Det er stor variasjon i
bistandsbehovet til beboerne og
arbeidshverdagen til de ansatte.
Avdelingsleder og ass. avdelingsleder/
fagleder har det faglige ansvaret, samt
at primærkontakter har ansvar og bidrar
rundt hver enkelt bruker.
Boligen har ca. 23 årsverk med høy
andel høyskoleutdannede og
fagarbeidere.
Avdelingsleder Anita Fredriksen
Tlf: 92 23 36 56 / 95 96 56 51
anita.fredriksen@ralingen.kommune.no

Rælingen dagaktivitetstilbud (DAT)
Dagaktivitetstilbudet består av to team; Aktivitetssenteret og Dovrebygget
ressurssenteret.
Aktivitetssenter
Aktivitetssenteret er dagtilbudet til 22 voksne tjenestemottakere med
utviklingshemming. Vi er 9 ansatte. En fagleder har det faglige ansvaret for den
enkeltes tilbud. Brukerne kommer fra alle boligene i kommunen.
Aktivitetssenteret blir dermed et naturlig midtpunkt i enheten da det
samarbeides på tvers.

Hovedmålsettingen for
aktivitetssenteret er å gi den enkelte
bruker en variert og meningsfull
hverdag. Oppgaver og aktiviteter
tilpasses derfor etter brukernes
interesser og kompetanse.
Aktivitetssenteret har et imponerende
spenn i produkter og tjenester. Det
arbeides med håndarbeidsprodukter og
merkantile oppgaver. Resultatet av
årets produksjon selges gjennom vår
facebook-side, vår butikk i lokalene, og
på høstmarkedet som arrangeres en
gang i året!
SMART mat» er et prosjekt som
lærer brukerne om sunne og gode
matvaner. Det lages varm lunsj og
deilige salater.

Du finner oss i Dovrebygget på Øvre Rælingsvei 176.

Dovrebygget ressurssenter
Dovrebygget ressurssenter er et tilbud til deg som av ulike årsaker helt
eller delvis ikke er i arbeid, og som har et ønske om sosialt samvær og
aktiviteter i et fellesskap med andre. Du bestemmer selv hvilke aktiviteter du
ønsker å delta på og hvor mye du ønsker å bruke senteret.
Brukermedvirkning er et overordnet mål. Sammen jobber vi for å skape et
sosialt fellesskap i trygge omgivelser gi mulighet for vekst og utvikling, og skape
kontakt med nærmiljøet gjennom aktiviteter. Vi er 2 ansatte.
Tilbudet er gratis, men du betaler en hyggelig pris for mat og drikke, samt for det
materiellet du bruker. Det er også egenandel på enkelte turer. Du finner oss i
Øvre Rælingsveg 176, inngang B.
Telefon: 63 83 54 90 / 48 16 76 88

Avdelingsleder Irene Frøvik
Tlf: 91 87 75 89
Irene.frovik@ralingen.kommune.no

Vi søker etter deg som…
✓
✓
✓
✓

brenner for fagområdet
har interesse og engasjement for vår brukergruppe og våre tjenester
er trygg og bevisst på egne holdninger og verdier
ønsker å være med på vårt lag og bidra til å gjøre oss enda bedre!

Vi har det du søker!
Enten du er på utkikk etter fast jobb eller sporadiske vakter, eller leter
etter et utviklende sted å gjennomføre praksisperiode, finnes det gode muligheter
for dette hos oss.
Vi tilbyr en arbeidsplass med mulighet for læring og utvikling, med variasjon i
utfordringer og oppgaver, med gode rutiner og systemer, godt arbeidsmiljø og
svært mange kollegaer med relevant høgskoleutdanning.

Hvor kan du jobbe?
Du kjenner deg selv og vi kjenner oss. I Rælingen kommune forsøker vi å tilby
deg jobb/praksis der dine egenskaper best kommer til nytte. Derfor
gjennomføres de fleste intervjuer med ledere fra flere avdelinger til stede.
Fortell oss litt om hvilke faglige interesser og personlige egenskaper du har,
så vil lederne sammen vurdere hvor du best kan passe. Dersom du har fått
anbefalinger om en bestemt avdeling og har lyst til å komme dit, er dette
selvfølgelig hyggelig og lar seg ofte ordne.

Enda ikke overbevist?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Miljøterapeuttillegg på kr 10.000,- pr. 100% stilling
Vernepleiertillegg på kr. 40.000,- pr.100% stilling
Våken nattevaktstillegg på kr 9.000 pr 100% stilling
Risikotillegg på minimum kr 8.000 pr. 100% stilling ved en av avdelingene
For deg som er student gis det lønnsøkning for hvert fullførte semester
Mulighet for å søke stipend til dekning av utdanningsutgifter for faste
ansatte under relevant utdanning
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Kontaktinformasjon:
Telefon: 63 83 50 00 / 63 83 51 43
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no
www.ralingen.kommune.no

