Finsam Göteborg söker Hälsoutvecklare
till område 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
Finsam Göteborg har en stadsövergripande organisering och tematisk indelning av finansierade insatser: Finsam Unga
Vuxna, Finsam Vuxna, Hälsa och Aktivitet samt Individsamverkansteam. Vi söker nu dig som vill arbeta i insatsen
Hälsoutvecklare, som ingår i Hälsa och Aktivitet.
Tjänsten som hälsoutvecklare innebär att arbeta individuellt med deltagare som behöver stärka sin psykiska och/eller
fysiska hälsa för att bli mer redo att arbeta eller studera. Arbetet präglas av ett tydligt arbetsrehabiliterande fokus där ditt
uppdrag är att stödja och motivera deltagaren att komma igång med hälsofrämjande aktiviteter, främja livsstilsförändringar
och samverka med deltagarens myndighets-och vårdkontakter. Uppdraget är varierande och innefattar bland annat
hälsosamtal om ämnen som kost, sömn och stress samt att följa med deltagaren till hälsofrämjande aktiviteter som finns
att tillgå i Göteborg.
Arbetet utgår från ett evidensbaserat arbetssätt, vilket innebär att du väger samman din expertis med den enskildes
situation, erfarenheter och önskemål. Insatsen finns i hela staden och vi söker nu ytterligare en hälsoutvecklare till vårt
kontor i Nordost, som är centralt beläget i Gamlestaden. Du kommer att ingå i ett team med andra hälsoutvecklare och
samarbeta med andra professioner inom Finsam Göteborgs övriga insatser och projekt. Arbetet leds och fördelas av en
samordnare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stödja och motivera deltagare att komma igång med hälsofrämjande aktiviteter och livsstilsförändringar i syfte att stärka
arbetsförmågan.
• Följa deltagarens utveckling och anpassa ditt hälsofrämjande stöd utifrån behov.
• Vid behov arrangera och hålla i föreläsningar och gruppaktiviteter.
• Samarbeta med kollegor inom förbundet, myndighetskontakter och vården för att skapa samsyn och stödja deltagaren i
sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är hälsovetare, fysioterapeut, arbetsterapeut, beteendevetare eller har annan relevant akademisk
utbildning inom det hälsovetenskapliga området. Du har ett hälsofrämjande och pedagogiskt förhållningssätt och kan
snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Eftersom du kommer att möta individer med komplexa behov är det mycket viktigt att du är trygg i din yrkesroll och har
erfarenhet av hälsofrämjande arbete på individnivå. Du trivs bra med varierande arbetsuppgifter som består av både fysisk
aktivitet och individuella hälsosamtal. Du är flexibel och trivs bra att arbeta självständigt och i team.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Finsam Göteborgs målgrupp eller likande och har kännedom
om hur arbetsgången inom olika myndigheter/vårdgivare fungerar. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Behörig att söka tjänsten är du som har en tillsvidareanställning hos kommunen eller Västra Götalandsregionen. Du
behåller din anställning och är årsvis utlånad från din myndighet till uppdraget på Finsam Göteborg. Vi önskar tillsätta
tjänsten så snart som möjligt. Intervjuer planeras till v.43-44.

Ansökan
Ansök senast: 2022-10-25
Referensnummer: A1162553
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Arbetstid: Dagtid

Kontakt
Kontaktperson
Isabell Carlsson
Utvecklingsledare Hälsa och Aktivitet
0707-79 24 93

