
Projektsamordnare 75-100% ESF-projekt

Gränsgångare 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 
Projektsamordnare 75-100% avser ESF-Projektet Gränsgångare i Göteborg.

(Övriga 25% kommer anpassas utifrån den sökandes profil, Finsam Göteborgs behov och kommer innebära likvärdiga

arbetsuppgifter)

 

ESF-projekt Gränsgångare startade upp den 1 januari 2023 och kommer att pågå i tre år, fram till den sista december

2025. Projektet drivs av tre samordningsförbund; Finsam Göteborg, Väst och Älv &Kust.

 

Målgruppen för delprojektet är primärt unga vuxna 16 - 29 år, med utmaningar utöver arbetslöshet, och som är i behov av

samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. De unga befinner sig i många fall i en gråzon mellan olika parter och har ofta

behov av parallella insatser. Projektet fokuserar på att belysa målgruppen och utveckla arbetssätt och insatser utifrån

deltagarnas behov. Idén med projektet är också att förbättra samordningen inom staden gällande Uvas-gruppen för att på

så sätt få bättre användning av våra gemensamma resurser. 

 

I din roll som samordnare kommer du att leda och samordna ett team med 6 koordinatorer. Som samordnare ansvarar du

för arbetsprocessen i teamet och fördelar det dagliga arbetet. Du bidrar också med din kompetens gällande

processledning.  I din roll ingår rapportering och framtagande av statistik. Samtidigt är du en del av Unga Vuxna och

samarbetar tätt med övriga samordnare och utvecklingsledaren inom området. Du ansvarar för deltagarflöden,

administrerar inkomna intresseanmälningar, representerar projektet i olika sammanhang. Tillsammans med teamet

uppmärksammar du strukturella utmaningar kopplade till arbetet och ser till att delprojektet drivs framåt utifrån beviljad

ansökan.

 

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

växla mellan helhetssyn och detaljer. 
  

Kvalifikationer 
 

• Relevant högskoleutbildning

• Erfarenhet av arbetsledande funktion

• Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta med ESF-projekt

• Kunskap inom MI, SE, BIP och/eller liknande metoder och arbetssätt

• Kunskap om förbundets målgrupper med speciellt fokus på Unga Vuxna

• Strategisk och analytisk förmåga

• Pedagogisk förmåga

• God förmåga att kunna i samverka och arbete självständigt

• Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift

 

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



Anställningens omfattning 
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 

Omfattning: Heltid
 

Tjänsten omfattning är 75% Projektsamordnare och 25% likvärdiga arbetsuppgifter som en samordnare innehar och du är

utlånad från din myndighet under projekttiden. Vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt och tillämpar löpande urval

vilket innebär att den kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. 
  

Ansökan 
Ansök senast: 2023-02-14
 

Referensnummer: A1193484
 

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
 
 

Arbetstid: Dagtid
  

Kontakt 
Kontaktpersoner
Henrik Westerberg

Utvecklingschef

0790 - 676625

henrik.westerberg@finsam.goteborg.se

Lars Feldt

Utvecklingsledare Unga Vuxna & Projekt Gränsgångare

0737 13 49 79

lars.feldt@finsam.goteborg.se

 

Övrigt 
Behörig att söka är du som har en tillsvidareanställning hos kommunen, Västra Götalandsregionen eller

Arbetsförmedlingen. Tjänsten innebär att du är utlånad till Finsam Göteborg och arbetet utgår från vårt kontor på Första

Långgatan 19. Hemsida: www.finsamgoteborg.se
 

https://recruit.visma.com/spa/public/apply?guidAssignment=7be6705d-e0a3-43cf-9914-cc1823b72574
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