
Praktik- og
projektsamarbejde

på

Bornholm
Socialrådgiverstuderende

for

Vidste du
at der er spændende muligheder for praktik-
og projektsamarbejde med Bornholms
Regionskommune?

Få praksiserfaringer - prøv dig selv af i nogle
faglige, kompetente og udviklende rammer.

Vi glæder os til at samarbejde med dig.

Velkommen til vores dejlige ø.



Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor
organisation. Der er 3.400 medarbejdere, der
løser mange og meget forskellige opgaver for
det bornholmske samfund.

Vi er ca. 100 socialrådgivere fordelt på fire
centerområder. I de borgernære
opgaver sætter vi fokus på det énkelte
menneske.

Bolig under praktik
Har du ikke bopæl på Bornholm vil vi forsøge
at hjælpe dig med at finde en midlertidig bolig.

Lidt om
Bornholm  .
Vi lever et godt liv på Bornholm, vi har.mere
plads, en helt unik natur.,*billjge boliger og '~ /
korte afstande fx kan du komme til
København på blot 30 min.

På Bornholm finder du et rigt udbud af
fritidstilbud - uanset om du er til bat-, bræt¬
eller boldspil, til vandring'] naturen, havkajak,
svømning, klatring, så har vi mulighederne.
Naturligvis uden venteliste.

Øen har en kyststrækning på 158 kilometer og
er kendetegnet ved en fantastisk naturrigdom.

...bliv gerne lidt længere
Du har mulighed for at forlænge dit ophold på
Bornholm - vi tilbyder gode job og
karrieremuligheder, en storslået og unik natur,
boliger der er til at betale, korte afstande, kort
sagt det gode liv.

Se mere på www.flyttilbornholm.dk

imarbejde
tornholm?

Bornholms Regionskommune vil medvirke til at
din praktik eller bachelorprojekt bliver en helt
særlig oplevelse både fagligt og personligt.

Et praktik- eller projektsamarbejde med
Bornholms Regionskommune tilpasses
dig, dine ønsker, og giver dig det bedste afsæt
for din videre karriere.

Bornholms Regionskommune er en faglig stærk
samarbejdspartner. Vi tager os tid til
faglige drøftelser og vejledning, og du kommer
tæt på dem, det hele handler om - det enkelte
menneske.

Sammen bliver vi klogere - til gavn for alle.

RegionskolBornholms
Værdigrundlag

ved følgende værdigrund
:

Tillid - er en afgørende forudsæt
positivt samspil mennesker imell

Respekt - respekten for det hele menneske
og respekten for menneskenes forskellighed.

Åbenhed - åbenhed er en forudsætning for
menneskelig tryghed og har be-tydning for
vores dialog, lydhørhed og informationsniveau.

Engagement og ansvarlighed - vi arbejder
på tværs mod et fælles mål. Vi deler viden og
erfaring. Vi er fleksible og vi er ambitiøse.


