
Finsam Göteborg söker

utvecklingsledare till Finsam-team 

 

Om arbetsplatsen 
Finsam Göteborg ansvarar för finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbete, i enlighet

med lagen om finansiell samordning. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en

styrelse bestående av förtroendevalda och tjänstemän från de ovan nämnda parterna. Finsam Göteborgs målgrupp utgörs

av personer i åldrarna 16 - 65 som har kontakt med två eller flera av samverkansparterna och har behov av samordnat

stöd för att nå eller närma sig arbete eller studier.
  

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som gillar att utvecklas i samverkan och vara ett stöd i ett lärande mellan förbundets insatser över hela

Göteborg. Som utvecklingsledare kommer du att arbeta med kunskapsutveckling, processledning, stöd till lokala

samordnare samt utveckling av rutiner utifrån fastslagna riktlinjer.

 

FINSAM Göteborg kommer under 2021 att omstrukturerar alla sina insatser och vi söker nu en utvecklingsledare till

temaområde myndighetsgemensamma team, FINSAM-team. Som utvecklingsledare arbetar du tillsammans med

samordnare och fyra team fördelat över hela staden.

 

Vi erbjuder dig en varierande och utvecklade roll där du får ett stimulerade uppdrag som ställer krav på din förmåga att

växla mellan helhetssyn och detaljer och där du får möjlighet att utveckla och skapa det nya förbundet med oss.

 

Arbetsuppgifter

Du blir en av våra fyra utvecklingsledare som ingår i kansliet och är direkt underställd Förbundschefen.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 

• Tillsammans med kansliledningen driva, samordna och stödja utvecklingsprocesser inom vårt tema-område FINSAM-

team

 

• Vara ett stöd till kansliledningen i utvecklings- och kvalitetsfrågor

 

• Vara ett stöd för lokala samordnare

 

• Genomföra uppföljningar och delta i utvärderingar

 

• Ekonomiskt följa upp insatserna

 

• Vara föredragande i styrgrupp samt delta i lokala utvecklingsgrupper

 

• Omvärldsbevaka och skapa nätverk med förbundets parter.

 
  

Kvalifikationer 
 

- Relevant högskoleutbildning

- Erfarenhet av kvalificerat arbete i

 välfärdsmyndigheterna, gärna erfarenhet av

 politiskt styrd verksamhet

- Erfarenhet av projektledning och processledning,



 meriterande om du har erfarenhet av Visio eller

 liknande systemstöd för processer.

- Kunskap om förbundets målgrupper, förståelse

 för arbete med individer, grupper och

 organisationer

- Strategisk och analytisk förmåga

- Pedagogisk förmåga

- God förmåga att kunna arbeta både i samverkan

 och självständigt

- Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper
  

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 

Omfattning: Heltid
 

Enligt överenskommelse, helst med tillträde omgående.
  

Ansökan 
Ansök senast: 2021-09-28
 

Referensnummer: A1054255
 

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
 
 

Arbetstid: Dagtid
  

Kontakt 
Kontaktpersoner
Eva Magnusson

Förbundschef

0725-08 11 90

eva.magnusson@finsam.gotebor

g.se

Magnus Simonsson

Biträdande förbundschef

0707-81 24 15

 

Övrigt 
Behörig att söka är du som har en

tillsvidareanställning hos någon av förbundets fyra parter. 
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