Faglig konsulent søges til Center for Folkekirkens Familiestøtte
Center for Folkekirkens Familiestøtte (CFF) har en stilling ledig som faglig konsulent til besættelse snarest
muligt. Stillingen kan besættes med én konsulent på fuld tid eller med to konsulenter på samlet 37 timer
ugentligt.
Arbejdsfunktionerne er følgende:
- Varetage PREP forløb (PREP kurser samt opfølgninger)
- Varetage KIFF forløb (KIFF kurser samt opfølgninger)
- Varetage Partjek (samtaler og opfølgning)
- Være faglig konsulent i løbende udvikling af diverse tilbud til forældrene i CFF og tage en meget
konstruktiv og proaktiv rolle i udviklingen af disse
- Være faglig konsulent i udviklingen af det frivillige arbejde i CFF
- Rekruttere og give faglig sparring til frivillige vejledere på kurserne
- Dokumentation og evaluering

Faglig og personlig profil:
Du er uddannet i PREP, KIFF eller Partjek.
Du har en social- /sundhedsfaglig uddannelse som psykolog, psykoterapeut, sygeplejerske, socialrådgiver
eller lignende med dokumenteret erfaring i at samtale med forældre.
Du har erfaring med udviklingsarbejde og stortrives med det
Du har gerne erfaringer med frivilligt arbejde
Du har kreative, konstruktive og analytiske evner
Du påtager dig ansvar for løbende faglig udvikling af CFF.

Vi tilbyder:
En udviklingsorienteret arbejdsplads
Høj grad af fleksibilitet
Tværfaglig sparring
Tidsbegrænset stilling indtil 31. december 2020 med mulighed for forlængelse

Organiseringen som faglig konsulent:
Som faglig konsulent refererer du til lederen af CFF. Du skal være indstillet på en del kørsel, da CFF er i gang
i flere provstier.
Koordinatoren får arbejdsplads i Folkekirkens Hus i Aalborg med mulighed for hjemmearbejde.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og
organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som
henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende
protokollat for sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger
ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for
kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer
med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering
af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit
kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.258 kr. – 367.367 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 291.120 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør 30.462 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.121 kr. – 415.887 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 313.100
kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.462 kr.
(nutidskroner).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem et menighedsråd i Vesthimmerland Provsti og
Kirkekultur.nu
Om CFF:
Center for Folkekirkens Familiestøtte er et tilbud til forældre med hjemmeboende børn i de provstier, som
er medejere af CFF. Tilbuddene udvikles løbende. Der er aktuelt flere tilbud: Forældreven, som støtter
forældrene i at skabe øget trivsel i hjemmet, PREP forløb, KIFF forløb og Partjek. For nuværende er CFF i
gang i dele af Nord- og Midtjylland, men vi forventer løbende at udvide vores geografiske område. Se mere
på www.folkekirkensfamiliestotte.dk
For nærmere information kontakt:
Souschef Lisbeth Andreassen Ryelund, 30 33 50 02, liar@km.dk
Ansøgning
Ansøgning, hvor du forholder dig til stillingens krav og arbejdsfunktioner + relevante bilag, sendes senest
den 28. maj 2018 kl. 12.00 til Center for Folkekirkens Familiestøtte via jpi@km.dk.

