Arbetsspecialist Finsam Vuxna

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 nu en arbetsspecialist med uppdrag att arbeta med deltagare inom teamet Finsam Vuxna Hisingen och Centrum.
Arbetet grundas på metoderna Supported Employment (SE)/Individual Placement and Support (IPS) som handlar om att
skapa förutsättningar för att deltagaren ska nå eller närma sig arbete.
Våra deltagare har psykisk ohälsa och/eller komplex problematik och behöver därför förstärkt och motiverande stöd för att
börja arbeta. Som arbetsspecialist planerar du tillsammans med deltagaren dennes individuella väg till arbete. Du är
bryggan mellan deltagaren och en framtida arbetsplats och ni samarbetar med deltagarens professionella och privata
nätverk mot målet varaktig anställning. En stor del av din arbetstid använder du till att etablera och bibehålla goda och
förtroendefulla relationer till arbetsgivare där du söker plats för deltagare eller stödjer en deltagare i praktik eller
anställning.
Du kommer att ingå i ett team med andra arbetsspecialister, metodstödjare samt utredare från Försäkringskassan.
Teamets arbete leds av en samordnare.

Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har högskoleutbildning med beteendevetenskaplig, rehabiliterande eller social inriktning alternativt
motsvarande kunskaper som bedöms relevanta för uppdraget.
Har du erfarenhet/utbildning inom metoderna SE/IPS och MI ser vi det som mycket meriterande. God kännedom om hur
arbetsgången inom olika myndigheter/vårdgivare fungerar är också meriterande, likväl som erfarenhet från att ha arbetat
med uppsökande arbetsgivararbete med mål att stötta individer med psykisk ohälsa i att finna, få och behålla arbete. Det
viktigaste är dock att du har en stor motivation och vilja att arbeta tätt med arbetsgivare i syfte att skapa hållbara
anställningar för våra deltagare.
Med tanke på att du möter individer i en utsatt situation behöver du vara trygg i din yrkesroll. I arbete som arbetsspecialist
är det viktigt att du är flexibel, gillar det utåtriktade arbetet och är bekväm med att skapa nya kontakter, både med
arbetsgivare och myndigheter/vårdgivare. Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är drivande
och van att arbeta målmedvetet med individuella utvecklingsprocesser.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2022-11-27
Referensnummer: A1170866
Välkommen att söka genom att:
Göra en digital ansökan via denna länk.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 2

Kontakt
Kontaktperson
Ervina Mujnovic
Utvecklingsledare
031-368 09 84
0790-67 66 28
ervina.mujnovic@finsam.goteborg.se

Övrigt
Behörig att söka är du som har en tillsvidareanställning hos någon av våra parter Göteborgs stad, Västra
Götalandsregionen eller Arbetsförmedlingen. Tjänstens omfattning är 100% och du är utlånad från din myndighet årsvis.
Tjänsten innebär att du är utlånad till Finsam Göteborg, men arbetet utgår ifrån område Hisingen eller Centrum.

