
Tjänstedesigner/utbildare till Finsam

Göteborg 

 

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 i Göteborg. Som

tjänstedesigner kommer du att arbeta tillsammans med brukare och personal för innovationsdriven kunskapsutveckling. I

tjänsten ingår även en utbildning till certifierad BIP-utbildningsledare, detta för du senare ska vara ett stöd till vår och

medlemmarnas personal.

 

Finsam Göteborg arbetar utifrån Finsam-lagen där vi möter upp individer som har behov av flera myndigheter i sin väg till

arbete eller studier. Vår målgrupp är personer i åldrarna16-64 år som har, eller har behov av stöd från minst två av våra

medlemmar för at nå eller närma sig arbete eller studier.

 

Vi erbjuder dig en varierande och utvecklade roll där du får två stimulerande 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 kommer att få rollen som tjänstedesigner i förbundet, samt även rollen som en av våra två utbildare inom BIP. BIP är

en dansk forskningsstudie som tagit fram indikatorer som ökar förutsättningarna för målgrupper med samverkansbehov att

nå arbete eller studier. Du kommer ingå som en av två utbildare i BIP. Du kan läsa mer om BIP på BIP på svenska -

Væksthusets Forskningscenter (vaeksthusets-forskningscenter.dk)

Du ingår i kansliet och är direkt underställd förbundschefen.

 

I dina arbetsuppgifter ingår att:

 

• Tillsammans med kansliledningen driva, samordna och stödja vårt utvecklingsarbete med innovationsdriven

kunskapsutveckling

• Vara ett stöd till kansliledningen i utbildningsfrågor  särskilt inom BIP.

• Vara ett utbildningsstöd för lokala samordnare och personal i våra team.

• Omvärldsbevaka och skapa nätverk med förbundets parter, särskilt inom tjänstedesign och BIP.
  

Kvalifikationer 
 

• Relevant högskoleutbildning.

• Erfarenhet av kvalificerat arbete i välfärdsmyndigheterna, gärna erfarenhet av politiskt styrd verksamhet.

• Erfarenhet av tjänstedesign och utbildning av medarbetare.

• Kunskap om förbundets målgrupper, förståelse för arbete med individer, grupper och organisationer

• Strategisk och analytisk förmåga

• Pedagogisk förmåga

•God förmåga att kunna 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
 

100% med tillträde enligt överenskommelse, helst med tillträde omgående. Anställningsformen kan diskuteras – antingen

kan du vara utlånad av våra medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborg stad eller Västra

Götalandsregionen eller så får du en visstidsanställning på förbundet under minst ett år.
  

Ansökan 
Ansök senast: 2022-02-14
 

Referensnummer: A1087393
 

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.
 

https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=de9a5500-836e-413a-8431-4ec3082d76dd
mailto:eva.magnusson@finsam.goteborg.se
mailto:eva.magnusson@finsam.goteborg.se

