Nyhetsbrev: juni 2017

Ledig tjänst Hälsopedagog/beteendevetare
Inför att vi kommer att anordna nya rehabiliteringsplatser genom Friska Vindar behöver vi
nu utöka med en hälsoutvecklare/beteendevetare som vill arbeta tillsammans med oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara
utveckling av aktiviteter inom Hälsa för Alla och
övriga Friska Vindar aktiviteter. I arbetet ingår
gruppaktiviteter såväl som enskilda och coachande samtal. En viktig del för att följa deltagarens utveckling och planering av nästkommande insats är nära och regelbundet samarbete med övriga samarbetspartners och organisationer.

Ovandalen 28 maj

Hej alla samverkare!
Här kommer färsk information om vad som
händer inom ert samordningsförbund!
Vårt nya ESF projekt Friska Vindar:
Just nu pågår planering av vårt nya Friska Vindar projekt som om allt går som vi tänkt startar
upp den 1 september. Vår målsättning är att
anordna 200 nya rehabiliteringsplatser i Trollhättan, Lilla Edet och i Grästorp. Friska Vindar
pågår från september 2017 och avslutas i december 2019.
Målgruppen för Friska Vindar är kvinnor och
män som är eller varit sjukskrivna och har behov av stöd för att kunna återgå till arbete,
studier eller få ökad livskvalitet och hälsa. Projektet kommer även att arbeta med anställda
som då ska ha varit frånvarande mer än 90
dagar från sitt ordinarie arbete. Vill du veta
mer kontakta gärna projektledaren Paula Andersson, telefon 010-488 24 41.

Tjänstens omfattning är ca 50-80 % och du
kommer ha kvar din grundanställning och lånas
ut till förbundet under en tidsbegränsad period. Behörig att söka är anställda inom Västra
Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Trollhättans Stad, Lilla Edets
kommen eller Grästorps kommun.
Låter detta intressant och du vill veta mer så
kontakta oss gärna: Ann Kickeus, förbundschef
0520-49 69 49, Paula Andersson, projektledare
Friska Vindar 010-488 24 41 eller Katarina Bjarned, Hälsa för Alla 073-901 43 85. Mer information om förbundet och den lediga tjänsten
hittas under aktuellt på www.softleg.se
Samverkansdag och Kick Off för Friska Vindar:
Den 29 augusti kommer det att anordnas en
Friska Vindar Kick Off på Folkets Hus i Trollhättan. Inbjudan och information om anmälan
kommer att gå ut till samtliga organisationer
inom kort.

Samordningsförbundet önskar alla
fortsatt fin vår och sommar!
Samordningsförbundet
/ Ann Kickeus

Ann Kickeus, tele 0520-49 69 49
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www.softleg.se

