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Processledare/biträdande förbundssamordnare - halvtid
Vill du vara med att utveckla samverkan och välfärden i Norra Västmanland?
Samordningsförbundet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta,
Hallstahammar, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. Förbundet
arbetar långsiktigt med att stödja och vidareutveckla välfärdstjänster för de
individer, i arbetsför ålder, som är mest beroende av effektiv samverkan.

Vi söker nu dig som drivs av och tror på en välfärd som är individanpassad,
personcentrerad och med samhällets resurser organiserade utifrån den
enskildes behov. Förbundet har idag en förbundssamordnare, som under en tid
kommer att arbeta deltid. Vi söker därför en processledare/biträdande
förbundssamordnare som tillsammans med förbundssamordnaren, kan arbeta
kreativt, drivande och stöttande för att utveckla välfärdstjänsterna för dem som
bäst behöver ett samlat stöd.

Särskilt viktigt i samordningsförbundets arbete idag är stödet och
finansieringen av partsgemensamt drivna individinriktade insatser, s.k.
samordningsteam. Förbundet prioriterar även arbetet med lärande miljöer,
framförallt olika typer av utbildningsinsatser och mötesplatser som syftar till att
strategiskt stödja och utveckla samverkansarbetet.
Processledarens/biträdande förbundssamordnaren arbetsuppgifter
• Medverka till att fånga upp behov av insatser och nya samverkansidéer
• Följa upp olika utvecklingsinsatser
• Utgöra ett processtöd till samordningsteamens verksamheter
• Planera olika metod- och kompetensutvecklingsinsatser, särskilt utifrån
det lösningsfokuserade arbetssättet
• Vissa administrativa uppgifter

Kravprofil
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i form av relationskompetens,
initiativ- och drivförmåga, lösningsfokuserad, kommunikativ, flexibel och
engagerande samt kunna uttrycka sig väl i tal och skrift
• Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt, gärna med påbyggnad
• Förmåga att planera, organisera och arbeta självständigt och i grupp,
samt i nära samverkan
• Meriterande: Erfarenhet av projektarbete och/eller processtöd,
Akademisk utbildning med beteende- och samhällsvetenskaplig

Övrigt

inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
samt erfarenhet från någon eller några av huvudmännens verksamheter

Tjänsten är på 50% och tidsbegränsad, i första hand, 1 år. Tillträde snarast. Du
kommer att vara anställd av Norra Västmanlands Samordningsförbund, och
organisatoriskt underställd förbundsstyrelsen. Tjänsten är placerad i Fagersta
men resor, framför allt inom länet, förekommer. Körkort samt tillgång till egen
bil krävs.
Upplysningar

Om du har frågor, kontakta gärna
Förbundssamordnare Ann Åkerlund Rilegård 0736-498 499

Besök gärna hemsidan www.samordningvastmanland.se/nv

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 12 februari till
ann.rilegard@fagersta.se eller Norra Västmanlands Samordningsförbund,
Norbergsvägen 21, 737 80 Fagersta. Bifoga ditt CV där du beskriver din
utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du
söker arbetet.

