
 
Frelsesarmeens rusomsorg, FAbo søker: 

Boveileder  
 

 

FAbo er et tiltak i Frelsesarmeens rusomsorg som tilbyr egen bolig med tilknyttede 
oppfølgingstjenester til personer over 18 år, som av ulike årsaker trenger bistand til å 

bo i en kortere eller lengre periode. I samarbeid med beboer lager vi en plan for 
botiden med mål om å fremme mestring i eget liv. Vi har fokus på å forebygge 

ensomhet og legge til rette for aktivitet. FAbo jobber på oppdrag fra Oslo kommune.  
 

FAbo har 14 leiligheter som ligger landlig til på Brendsrudtoppen i Asker, og 10 
leiligheter sentralt på Grønland i Oslo. Begge avdelinger har en personalbase 

tilknyttet leilighetene som er bemannet på dagtid i ukedager, samt 1-2 kvelder i uka.   
 
 

Informasjon om stillingen: 

• 100% fast stilling  

 

Arbeidsoppgaver bl.a.: 

• Primærkontaktsansvar  

• Medisinhåndtering 

• Journalføring 

• Rapportering 

• Kontakt med samarbeidspartnere  

• Praktiske oppgaver knyttet til boligene 

• Oppgaver knyttet til Jobben-prosjektet 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø med fokus på 
arbeidsglede og åpen kommunikasjon 
 

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: 

• Bachelor i helse- eller sosialfaglig 
høyskoleutdanning, fortrinnsvis sykepleier 
eller vernepleier 

• Ønskelig med erfaring innen rusfeltet 

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne i 
norsk 

• Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt 

 Vi søker en person: 

• Som er ansvarsbevisst, strukturert, fleksibel 
og engasjert 

• Som er løsningsorientert, liker å jobbe både 
selvstendig og i team 

• Med gode mellommenneskelige egenskaper  

• Med et hjerte for å hjelpe mennesker som er i 
en veldig vanskelig livssituasjon 

• Med gode kommunikasjonsevner 
 

Den som ansettes må arbeide i samsvar med 
Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag. 

 

Vi tilbyr: 

• En særs spennende og utfordrende stilling i 
et godt arbeidsmiljø 

• Fagdager og mulighet for å delta på 
veiledning 

• Lønn i henhold til Frelsesarmeens 
lønnssystem og tariffavtale 

• God pensjonsordning 
 
 



 
• Politiattest må fremlegges ved ansettelse 
 

 

 

Spørsmål: 

 
kan rettes til daglig leder, Stine De Wahl 
mobil +47 413 49 925 
stine.wahl@frelsesarmeen.no 
 

 

Tiltredelse: Snarest eller etter avtale 

Søknadsfrist: 29.januar 

Søknad til: stine.wahl@frelsesarmeen.no   
 
Søknadspapirer returneres ikke. Søkere uten 
formell kvalifikasjon til stillingen vil ikke motta 
svar. 
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