
Samordnare för Unga Vuxna och Vuxna

Nordost  

 

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 
Från och med 2021 har Finsam Göteborg en stadsövergripande organisering indelad i fyra tema-områden: Unga Vuxna,

Vuxna, Hälsa och Aktivitet samt Finsam-team.

 

Vi söker nu dig som vill ta dig an uppdraget att samordna arbetet i Unga Vuxna och Vuxna-teamen Nordost i kombination

med ett geografiskt områdesansvar. I uppdrag som samordnare arbetar du för att verksamheten drivs framåt utifrån givet

uppdrag och att den anpassas efter nya förutsättningar.

 

I ditt uppdrag som samordnare ansvarar du för arbetsprocessen i teamen och fördelar det dagliga arbetet. Du leder

veckovisa team-möten, ansvarar för lokala kösystem och fördelar inkomna intresseanmälningar. Du arbetar i tätt

samarbete med utvecklingsledare och metodstödjare gällande metod- och uppföljningsarbete samt representerar teamet i

externa kontakter.

 

Utifrån ditt geografiska områdesansvar ansvarar du för lokala husmöten, för verksamhetslokalen och deltar i

arbetsmiljöarbetet i enlighet med förbundets arbetsmiljöpolicy tillsammans med förbundschef.

 

Förändringar av ingående uppdrag i tjänsten kan komma att ske. 
  

Kvalifikationer 
 

Vi vill att du som söker har högskoleutbildning med beteendevetenskaplig, rehabiliterande eller social inriktning alternativt

motsvarande kunskaper som bedöms relevanta för uppdraget. Du har god kännedom om hur arbetsgången inom olika

myndigheter/vårdgivare fungerar samt att har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på återgång i arbete

eller studier för våra målgrupper.

 

Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsledande position och är utbildad inom och/eller har

erfarenhet av metoderna SE/IPS och MI, vilket är de metoder våra medarbetare arbetar utifrån. 

 

Eftersom tjänsten är uppdelad i flera uppdrag så behöver du trivas med ett varierande arbete och ha mycket god förmåga

att växla mellan helhetssyn och detaljer. Tjänsten ställer krav på att du är utvecklingsinriktad och trygg i din yrkesroll.

 

I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
  

Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 

Omfattning: Heltid
 



Tidsbegränsad anställning t o m 221231, med eventuell möjlighet till förlängning i hela eller delar av uppdraget.

 

Tjänstens omfattning är 100% och du är utlånad från din myndighet årsvis. Vi önskar tillsätta tjänsten snarast möjligt.
  

Ansökan 
Ansök senast: 2021-09-22
 

Referensnummer: A1052855
 

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
 
 

Arbetstid: Dagtid
  

Kontakt 
Kontaktpersoner
Lars Feldt

Utvecklingsledare Unga Vuxna

031-365 69 56

lars.feldt@socialcentrum.gotebo

rg.se

Margareta Olander

Utvecklingsledare Finsam Vuxna

031-368 09 84

0790-676628

margareta.olander@finsam.gote

borg.se

Eva Magnusson

Förbundschef

0725-08 11 90

eva.magnusson@finsam.gotebor

g.se

 

Övrigt 
Behörig att söka är du som har en tillsvidareanställning hos någon av våra parter. Tjänsten innebär att du är utlånad till

Finsam Göteborg och arbetet utgår från vårt kontor som ligger på Rullagergatan 6A.

 

Tror du att detta är ett uppdrag som kan passa dig? Då förutsättning för utlåning av medarbetare till Finsam skiljer sig

mellan våra parter ser vi gärna att du skickar ansökan till oss i dialog med din chef.

 

Hemsida: www.finsamgoteborg.se
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