
Læs mere om stillingerne på
www.faxekommune.dk

Ledige stillinger

• Leder til Socialcentret
• Socialrådgiver/socialformidler til Jobcenter Faxe
• Sagsbehandlere til ressourceforløb
• Nattevagt
• Proces- og udviklingskonsulent
• Pædagog/pædagogisk assistent til klippekort
• SSH/SSA Frederiksgadecenteret
• Timelønnet SSA og SSH søges til rehabiliteringsteam
• Sygeplejerske til rehabiliteringscenter
• Pædagog til SFO Hvepsereden
• Lærer til Midtskolens specialskole Øen
• Lærer til Vestskolen afd. Nordskov

Fylder alkohol lidt for meget i din familie?

Hvis alkohol er begyndt at fylde i familien, kan du få rådgivning og 
behandling. Det er gratis, og behandlingen bliver sat i gang senest 14 
dage efter din henvendelse. 
Hele familien kan få råd og vejledning – også selvom den der drikker 
ikke er i behandling.
Ring på 5620 2720 og få en snak, om Rusmiddelcentret er den rette 
hjælp. Du behøver ikke fortælle, hvem du er med det samme.
Læs mere om at få hjælp mod alkohol på rus.faxekommune.dk

Faxe Kommune søger frivillige mænd!

I Faxe Kommune arbejder vi på at skabe nogle rammer, der gør det 
muligt for mænd at mødes med hinanden på tværs af forskellige 
interesser. 
Vi har allerede frivillige, der arbejder på at starte forskellige værk-
stedsaktiviteter op - men de kunne godt bruge noget mere hjælp. 
Vi har også brug for dig, der selv har en idé til en aktivitet, der vil 
kunne samle en flok mænd. 

Vi har lokaler til rådighed på Dalgården i Rønnede. 

Er det noget for dig? Så kunne vi godt bruge din hjælp en time eller 
to om ugen. 
Det kan også være, du har lyst til at bidrage på en anden eller helt 
tredje måde? Uanset hvad vil vi meget gerne høre fra dig. 
Alle idéer er meget velkomne.

Er du interesseret, eller har du brug for mere info, så skriv til Simon 
Agerskov (frivillighedskoordinator i Faxe Kommune) på mail: 
agers@faxekommune.dk eller ring på 4046 3994.

Har du et nytårsforsæt om rygestop?

Har du et nytårsforsæt om RYGESTOP i 2018? Så se her:

Faxe Sundhedscenter tilbyder at hjælpe dig med at holde dit nytårs-
forsæt om at stoppe med at ryge. Du kan frit vælge mellem følgende 
rygestopkurser i 2018:

Fredage klokken 10-12:
26. januar, 2. februar, 9. februar, 16. februar og 2. marts
på Faxe Sundhedscenter

Tirsdage klokken 18.30-20.30:
27. februar, 6. marts, 13. marts, 20. marts og 3. april
på Karise Skole

Onsdage klokken 14-16
11. april, 18. april, 25. april, 2. maj og 16. maj
på Faxe Sundhedscenter

Mandage klokken 18.30-20.30
23. april, 30. april, 7. maj, 14. maj og 28. maj
på Kultunariet i Haslev

Info og tilmelding til sundhedskonsulent Vibeke Bastrup på 2345 7355 
eller viba@faxekommune.dk 

Åben anonym rådgivning til forældre

I Faxe Kommune har vi Åben anonym forældrerådgivning, hvor 
forældre med børn i alderen 0-18 år kan få gratis råd og vejledning. 
Du kan uforpligtende drøfte dine bekymringer og problemer med en 
familiebehandler - du kan få op til 3 samtaler uden henvisning, og vi 
skriver ikke journal.

Forældrerollen kan være vanskelig, og vi kan alle opleve at have behov 
for at tale med en anden voksen om nogle af de bekymringer, man 
tumler med.

Du kan hurtigt få en tid i rådgivningen. Ring på 3050 8625 om 
mandagen mellem kl. 9 og 10 eller læs mere på vores hjemmeside: 
familiehuset.faxekommune.dk.


