Specialister til Det specialiserede Børne- og Ungeområde
Få Value for Money med vores fagspecialister på Børne- og Ungeområdet

Har du i en periode brug for ekstra hænder til dit
specialiserede børne- og ungeområde?
Så vælg en socialrådgivere til det solide socialfaglige
arbejde.
Du vil hos os få en socialrådgivere med stor erfaring i at
arbejde med børn og unge. Vores specialist kan træde lige
ind i jeres organisation, og arbejde målrettet fra Day One.
Uanset om du har behov for hjælp til børnefaglige undersøgelser, udarbejdelse af handleplaner herunder opstilling af
mål, delmål og virkemidler samt opfølgning på disse, kan vi
hjælpe.
Har du behov for tilsyn eller allround sagsbehandling på
driftsområdet kan vores socialrådgivere træde ind med høj
faglig kvalitet i arbejdet og garantere, at opgaven løses på
bedste vis, ud fra de rammer du sætter for hele holdet.
Lad os sammen drøfte, hvor du ser behovet i din afdeling,
så vi kan levere den optimale løsning til dig og til din sagsbehandlergruppe, som din midlertidige sagsbehandler eller
som din sparringspartner, når dit område skal kigges efter i
sømmene.

Sagsbehandler- eller fagkonsulentassistance:
I disse sager er det vigtigt for os at tænke helhedsorienteret,
samt at sætte tydelige mål og delmål for hele familien. I
dette arbejde er det vigtigt også at indgå i konstruktive samarbejder med andre afdelinger som eksempelvis Jobcenteret, hvis mor og far står udenfor arbejdsmarkedet.
Vores fagspecialister arbejder systematisk og målrettet med
en konkret sagsstamme eller arbejder med aflastning af dine
rådgivere på området som helhed.
Du skal vælge os, fordi:
• du vil få en fagspecialist med solid erfaring fra det
specialiserede børne- og ungeområde.
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Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række
brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde
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