Till samtlig personal anställd hos medlemmarna av Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Intresseanmälan – Vill du bli vår verksamhetsutvecklare och vara
med och utveckla samverkansinsatser och aktiviteter i våra två Samordningsförbund?
I rollen som verksamhetsutvecklare och processledare ingår att utveckla, samordna och följa upp insatser och aktiviteter som de båda Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Vänersborg/Mellerud finansierar och som genomförs hos någon av medlemmarna i förbundet. Det
ingår även att vara med vid insatsers uppstart och sedan följa dem som processtöd under hela insatstiden samt även att vidareutveckla redan implementerade verksamheter och att samordna och driva
dem vidare. Du kommer även vara ett stöd för förbundschef i arbetet med att utveckla förbundens
interna strukturer och arbetsprocesser.
Samordningsförbundens uppdrag är att finansiera insatser som riktar sig till personer i arbetsför ålder och som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen är tydlig och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Hos oss går individ före organisation och individen
står alltid i centrum.
Vanligast är att den som arbetar med uppdrag finansierade av Samordningsförbunden har kvar sin anställning i sin hemorganisation men att arbetsuppgifterna utformas på annat sätt. Det skulle även kunna bli aktuellt med anställning i en annan myndighet och du beviljas då tjänstledighet från din egen arbetsgivare.
Vi letar efter dig som
 har examen från högskola/universitet, gärna med rehabiliterande-, beteendevetenskaplig- eller
social inriktning alternativt annan utbildning/kompetens som bedöms likvärdig
 är trygg i dig själv och har en förmåga att skapa förtroende hos medarbetare och samverkanspartners
 har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och handleda personal
 är en god administratör, en idéspridare med flexibelt tänkande
 kan agera på eget initiativ, är självständig, men med god samarbetsförmåga
 har god kommunikativ förmåga, ett systematiskt tillvägagångssätt och god planeringsförmåga
 har körkort och tillgång till egen bil
 personlig lämplighet väger tungt
Nyckelord för oss är samordning, samarbete och samverkan. Vi arbetar bl.a. med verktyg som motiverande
samtal, IPS, tjänstedesign, lösningsfokuserat arbetssätt mm. Vi arbetar även tillsammans med den Europeiska Socialfonden (ESF) genom att driva vissa projekt utifrån fondens riktlinjer. Förbunden medverkar även
aktivt till att uppfylla Sveriges jämställdhetspolitiska mål och vi använder uppföljningssystem som hjälper
oss att följa verksamheten på individ, grupp och organisationsnivå. Du kommer ha din arbetsplats vid förbundskansliet som finns i Trollhättan där förbundspersonal och projektledningskansli för ESF projekt även
har sin arbetsplats. I uppdraget ingår att arbeta brett främst på lokal och regional nivå men det kan även
kan bli aktuellt med nätverk på nationell nivå. Kompetensutveckling ges även över tid och utifrån behov.

Tjänsten omfattar en heltidstjänst, dock finns möjlighet att diskutera deltid. Du måste vara beredd på en
del resor i tjänsten.
Tjänsten omfattar inledningsvis ett år och då med möjlighet till förlängning utifrån kommande beslut.

För mer information kontakta oss som arbetar i presidierna för de båda förbunden:
Sofia Lantz, Försäkringskassan
Anders Paulsson, Arbetsförmedlingen
Monica Hanson, Trollhättans Stad
Linda Jansson, Västra Götalandsregionen

telefon 010-119 69 31
telefon 010-486 83 88
telefon 070-164 24 54
telefon 070-216 13 79

Du kan även få mer information genom kontakt med Ann Kickeus förbundschef (har sem v. 28-32) telefon
0520-49 69 49.
Är du intresserad av ett spännande och utvecklande uppdrag så meddelar du din chef att du kommer
lämna in din intresseanmälan och så skickar du i vanlig ordning CV och personligt brev där du beskriver
varför du vill ha just detta uppdrag. Observera: Sänd in CV och personligt brev via mail till
ann.kickeus@trollhattan.se senast den 25 augusti. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. För mer information om förbunden se även www.softleg.se och www.samverkanvg.se

Välkommen att söka för att bli en av oss som
arbetar med samverkan i fokus!

