Kommunförbundet Västernorrland
Socialtjänstens samverkans- och stödstruktur Västernorrland söker

Familjehemssamordnare
till den gemensamma familjehemsorganisationen
4 st 100 % tillsvidare anställningar.
I syfte att förbättra placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling,
startas nu kommunernas gemensamma familjehemsorganisation (GFO). GFO
kommer att arbeta med rekrytering, utbildning och handledning av familjehem på
uppdrag från de deltagande kommunerna; Kramfors, Sollefteå, Ånge och
Örnsköldsvik. Verksamheten kommer ingå i Kommunförbundet Västernorrlands
verksamhet med placering i Härnösand och med närhet till tåg och
bussförbindelser.
Till den nya familjehemsorganisationen söker vi nu fyra medarbetare som är
intresserade av att arbeta i en mindre och flexibel organisation med utmanande
och varierande arbetsuppgifter. Du som söker har ett gediget intresse för att
arbeta med familjehemsvård i nära samarbete med berörda kommuner i länet.
Tillsammans med kollegor och verksamhetens chef kommer du vara delaktig i
utformandet av verksamheten.
Arbetsuppgifter som bland annat ingår i uppdraget:
 Rekrytering av nya familjehem/behålla erfarna familjehem.
 Strategiskt arbete med marknadsföring.
 Tillhandahålla relevant utbildning för familjehemmen.
 Behovsanpassad extern handledning till familjehemmen.
 Vara våra deltagande kommuners samarbetspartners i det
gemensamma familjehemsuppdraget.
 Ha en omvärldsbevakning inom området utifrån nationellt, regionalt
och lokalt perspektiv.
Kvalifikationer
För tjänsterna vi söker krävs utbildning och erfarenhet som socionom/
socialpedagog/ beteendevetare eller någon annan utbildning som av
arbetsgivaren bedöms likvärdig akademisk utbildning. Vidare krävs erfarenhet av
samverkan inom IFOs verksamhetsområde barn och unga på lokal och regional
nivå.

Meriterande
Verksamheten och dess arbete med familjehemmen genomsyras av ett kognitiv
beteende terapeutiskt förhållningssätt. En utbildning inom området är
meriterande. Vidare förväntas kunskap/erfarenhet inom den kommunala
familjehemsvården och socialtjänstens arbete med barn och unga.
Du som söker har ett flexibelt förhållningssätt, respektfullt bemötande och
förmåga till helhetssyn som bidrar och skapar ett gynnsamt samarbetsklimat.
Du känner dig bekväm i utbildnings- och föreläsningssituationer samt i
kommunikation med stora grupper. Du besitter förmåga att arbeta både
självständigt och i team. Din bakgrund som akademiker gör att du har lätt att
uttrycka dig i tal och skrift. Meriterande om du behärskar Office-paketet.
Anställningsfakta
6 månaders provanställning. Löpande urval under rekryteringsprocessen. Tillträde
enligt överenskommelse. Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Tjänsten innebär
resande i länet. Körkort är ett krav.
För mer information kontakta
Victoria Molin, Enhetschef, Gemensam familjehemsorganisation (GFO)
telefon: 070–244 04 65, E-post: victoria.molin@kfvn.se
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lag
(2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Fackliga representanter
Fredrik Kjellman Ölmerud, Vision, 070-666 39 13
Camilla Carpholt, Ledarna, 073-038 77 63
Din ansökan
Ansökan med CV samt kopior på handlingar du vill åberopa, skickar du
senast den 25 november till:
Inger Lind
Kommunförbundet Västernorrland
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand
E-post: info@kfvn.se
Vi sköter rekryteringen själva och undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal
från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringstjänster.

Kommunförbundet Västernorrland arbetar målmedvetet tillsammans med länets kommuner och regionala
aktörer med att utveckla välfärden. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla kunskap och metoder som gör
nytta både för våra kommuner och för medborgaren.

