Lav ikke permanente løsninger – på en
midlertidig udfordring! Stop op!

Er du udfordret af sygemeldinger, vakante stillinger,
opsigelser, nye reformer, voksende eller ”væltede”
sagsstammer? Så brug situationen til at få overblik, uden
produktionstab, med hjælp fra Deloittes Socialfaglige
Kompetence Service. Dette uanset om du er udfordret
på sagsbehandler- eller fagkonsulentniveau. Vi kan
også hjælpe dig, hvis du er udfordret på chef- eller
ledelsesniveau.
Deloittes Socialfaglige Kompetence Service består udelukkende af fagspecialister, der sikrer dig driftssikkerhed
og hurtige resultater. Uanset målgruppe eller opgavens
beskaffenhed, opererer vores specialister på erfaringstunge baggrunde og ud fra bedste praksis.
Vi er solidt og stabilt plantet på to ben
En specialistgruppe der dækker over socialrådgivere med
stor praksiserfaring på fagkonsulent- eller sagsbehandlerniveau samt dygtige interim ledere.
Sagsbehandler- og fagkonsulentassistance:
Vi tilbyder specialiserede socialrådgivere til såvel sagsbehandling som til at udfylde rollen som faglig konsulent.
Vores socialrådgivere er specialister på lovgivningen,
med solid erfaring fra den kommunale verden.
Interim ledelse:
Vi tilbyder ledere der i perioder med ledelsesvakance,
vil kunne udfylde rollen på chef- og afdelingslederniveau eller som teamleder.
Vi garanterer, at vores interim ledere, alle har stor erfaring med ledelse fra chef- og afdelingsleder niveau fra
den kommunale sektor.
Fælles for vores socialrådgivere og interim ledere er, at
de løser opgaven ud fra en anerkendende og læringsbaseret tilgang, og med solid faglig baggrund.
Vores socialrådgivere på sagsbehandler og fagkonsulentniveauet er kendetegnet ved en specialist baggrund på
en konkret lovgivning og mestring af bedste praksis på
netop dette område.
Vores interim ledere er kendetegnet ved, at de alle har
solid ledelseserfaring, stor erfaring med omorganisering
(sætning af ny organisering, såvel som selve forandrings
og implementeringsprocessen), omsætning af relevant
lovning, undervisning, samt styring af driftsområdet og
personale.

Du vil ikke fortryde brugen af Deloittes
Socialfaglig Kompetence Service, fordi:
Kvalitet for os, er en mærkesag!
Vi sender kun fagligt, top skarpe socialrådgivere ud til
vores kunder. Vi sørger for at socialrådgiverne er hjemme
i nyeste lovgivning, kundens it-system, kommunikation
og opdateret i vores egen tilegnede viden fra opgaver i
de danske kommuner, hvilket betyder driftssikkerhed fra
start.
Vi går ikke på kompromis!
Vi siger hellere nej til en opgave, hvis vi ikke ser os i
stand til at levere den rigtige socialrådgiver. På den
måde sikrer vi også, at du får Value for Money. Desuden
anvender vi vores socialfaglige revisionsekspertise således, at vi laver fagligt tilsyn på egne leverancer gennem
løbende stikprøver på kvaliteten og målopfyldelsen i
fagspecialisternes opgaveløsning.
Selvstændighed i opgaveløsningen fra Day One!
Vi forventningsafstemmer med dig som kunde, ud fra
opgavens beskaffenhed. Vi kommer med forslag til mål,
delmål og resultater, hvilket gør det muligt for os at
skabe hurtige resultater.
Vi dækker blandt andet områderne Sygedagpenge,
Jobafklaring, Ressourceforløb, Integration, Kontanthjælp,
Det specialiserede Børne- og Ungeområde.
- Og dette uanset om i har brug for sagsbehandlere,
fagkonsulenter eller midlertidig interimledelse.
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Måske tænker du, at du ikke har behov for hjælp!
Men stop alligevel op! Overvej en ekstra gang. Måske
kan vi hjælpe dig? Kontakt os, og lad os sammen sparre
på din situation, måske kan vi gøre noget for dig.
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