
Karriärberättelse: socialhandledare Erica 

 

Erica arbetar som socialhandledare inom social rehabilitering i Mellersta 

Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Hennes arbete 

går till stor del ut på att hjälpa klienter i fråga om olika ärenden och 

behov. I sitt arbete söker hon rätt tjänster för sin klient, stöder sin klient, 

motiverar och uppmuntrar. 

Ibland hjälper hon till exempel med att gå till butiken eller med att hitta studieplats. 

Socialhandledaren gör också mycket samarbete med andra aktörer som t.ex. FPA och 

hjälper t.ex. personer som löper risk för utslagning framåt i livet. Erica sammanfattar sin 

arbetsbeskrivning genom att säga att hon på ett sätt står vid sin klients sida och hjälper 

med allt möjligt. 

Erica har jobbat inom kommunsektorn redan i många år, så att jobba där är bekant för 

henne. Hon började som vårdare för över 20 år sedan, utbildade sig däremellan och har nu 

jobbat inom Soites socialservice i ungefär sex år. Människonära arbete har alltid intresserat 

henne, så vårdarbete och socialt arbete har varit naturliga karriärval för henne. 

”Arbetet är så mångsidigt att man inte hinner bli trött på det” 

Det är svårt för Erica att beskriva en vanlig arbetsdag, för en sådan finns helt enkelt inte. 

”Jag tycker om just det att arbetet är så mångsidigt att man inte hinner bli trött på det”, 

berättar hon. Erica kan själv göra upp tidtabellen för sin dag, så arbetet görs rätt så 

självstyrt. Dagarna inbegriper ofta många möten med klienter och arbete ute på fältet. I 



arbetet ingår också en del kontorsarbete. Alla arbetsdagar har ändå en sak gemensam: de 

går alltid snabbt. 

”Det bästa i mitt arbete är absolut mötena med klienter. När jag lyckas bra med klienter får 

jag så mycket glädje av det att jag orkar också med de lite svårare stunderna”, berättar 

Erica. Dessutom är en god anda på arbetsplatsen och bra arbetskamrater viktiga för henne 

i arbetet. Hon berättar att det är alltid trevligt att komma till arbetet tack vare goda 

kolleger. 

Hon anser att det mest utmanande är klientsituationer där det verkar som att man inte 

hittar någon lösning. Emellanåt är arbetsmängden också så stor att organisering av arbetet 

kan bli en utmaning. Man måste kunna prioritera det som är det viktigaste. Erica 

konstaterar dock att samarbete är en styrka, för man samarbetar med många olika aktörer, 

vilket gör allas arbete lättare. 

Socialhandledare kan också arbeta på distans 

”Jag rekommenderar absolut Soite som arbetsgivare också för andra. Det är bara att hoppa 

med! Jag har inget ont att säga om Soite”, säger Erica. Hon upplever att Soite är en trygg 

arbetsgivare och att hon kan lita på att arbetet inte tar slut. Arbetsgivaren erbjuder 

möjlighet till arbetsrotation, vilket gör arbetet mångsidigt om man vill testa på att arbeta i 

en annan enhet eller ett annat team. Socialhandledare kan också arbeta delvis på distans, 

om de så önskar. 

Skulle också du vilja arbeta som socialhandleare i Soite? Bekanta dig med Soites lediga 

arbetsplatser och sök med! 
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