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Samordningsförbundet söker processledare med placering på förbundskansliet i Trollhättan
Vi söker nu processledare som är intresserad av att vara med och utveckla insatser som finansieras av förbundet. Just nu är vi i behov av någon med intresse för att vara med och koordinera och arbeta processinriktat och strukturerat med vårt nystartade ESF projekt ALL-IN.
Den aktuella målgruppen omfattas av utrikesfödda och då främst kvinnor. Vi räknar med att
fram till och med februari 2022 ha genomfört insatser av hög kvalité för minst 350 personer.
Delägare till projektet är Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, Samordningsförbundet
Bengtsfors/Åmål/Dals-Ed/Säffle/Årjäng. Insatser och aktiviteter kommer att genomföras i
kommunerna Trollhättan, Lilla Edet , Grästorp, Vänersborg, Mellerud och i Bengtsfors.

Insatser och aktiviteter som genomförs under projekttiden:
På vår hemsida www.softleg.se finns mer att läsa om projekt ALL-IN. I ALL-IN ingår:







Individuell handlingsplan – modell har hämtats från Internationella kvinnor i Malmö
Stad
Vägen Vidare – fördjupad samhälls- och arbetsmarknadsinformation samt praktik och
arbetsanskaffning
Hälsa för arbetslivet – enligt VGRs Hälsoskolor samt med inriktning mot arbete
Du och ditt liv – Språkstudier vid Dalslands folkhögskola
Kompetensutveckling för personal som arbetar med målgruppen
Sprida kunskap om jämställdhetsintegrering

Arbetsuppgifter kommer innebära:






Helhetsansvar för processledning och projektutveckling för ALL-INs deltagares individuella handlingsplaner, Vägen Vidare och Hälsa för arbetslivet
Praktisk planering, uppföljning, dokumentation i projektets alla faser
Löpande uppföljning av resultat samt regelbunden avrapportering till projektledare,
projektets ägare och delägare
Aktivt medverka i ALL-INs informations och kommunikationshantering
Aktivt delta för att sprida kunskap om jämställdhet, jämlikhet samt icke diskriminering,
dvs ESFs s.k. Horisontella principer

Uppdraget innebär tätt samarbete med projektledare, projektekonom, administratör samt
med medarbetare och chefer i alla led. Erfarenhet från att genomföra ESF projekt finns sedan tidigare i projektledningsteamet. Du får möjlighet till utbildning som krävs för att utför
uppdraget på bästa sätt.

Anställningsvillkor:
Vi tror att du i dag arbetar inom någon av Samordningsförbundens medlemsorganisationer.
Vi kan då tillsammans med din arbetsgivare göra särskild överenskommelse om att de låter
dig arbeta i uppdraget under viss tid. Du har kvar din anställning som du kan återgå till efter
uppdragets avslut.
Du tillhör förbundets kansliorganisation och har din arbetsplats vid kansliet då du inte är ute
på uppdrag. Tjänsten är på heltid.

För tjänsten behöver du:








Ha lämplig utbildningsbakgrund och eller alternativt annan dokumenterad lämplig erfarenhet
Ha erfarenhet från att tidigare ha arbetat med processledning och utvecklingsarbete
och på strategisk nivå
Ha kunskap och erfarenhet om myndigheternas olika regelverk samt är insatt i aktuella samverkansfrågor som rör målgruppen
Ha god organisations och administrativ förmåga samt stort ansvarstagande
Du måste även gilla att arbeta i team och att ”ha många bollar i luften”
Förutsättning för tjänsten är att vara flexibel och resultatinriktad
Tillgång till körkort är nödvändigt för uppdraget.

Personlig lämplighet kommer vara av stor vikt.

Ansökan och intresse för uppdraget:
Är du intresserad så gör du en intresseanmälan genom CV och personligt brev som ställs till
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ann.kickeus@trollhattan.se senast den 17 januari 2020. Intervjuer och eventuellt urval kommer att ske löpande från det att
ansökningar inkommer.

För mer information kontakta: Ann Kickeus, förbundschef Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet och Grästorp 0520-49 69 49, alternativt övriga förbundschefer Linda Säterstam
0703-650 750 eller Helene Olsson 010-487 13 56.

Välkommen med din intresseanmälan!

