Nu söker Kommunförbundet
Västernorrland, Enheten för Social
hållbarhet och FoU:

Projektledare/Enhetschef
Till en gemensam familjehemsorganisation för fem kommuner i länet.
Tjänsten är en AVA på 100 procent under ett år och blir, efter att
nödvändiga beslut tagits, en tillsvidaretjänst på 100 procent.
Vi söker dig som gillar utmaningar! Under större delen av 2018
ska vi förbereda en start av en gemensam
familjehemsorganisation. Den planerade starten är under senare
delen av 2018. Organisationen ska rekrytera, utbilda och stödja
familjehem som har uppdrag från de socialtjänster som ingår i
samarbetet. Under etableringsfasen är du projektledare och driver
projektet i mål. När verksamheten startar övergår tjänsten till en
enhetschefstjänst för organisationen. Du får en unik möjlighet att
forma en ny verksamhet och rekrytera ett framgångsrikt och
tvärprofessionellt medarbetarteam. Verksamheten får cirka 8
medarbetare med placering på Kommunförbundet Västernorrland i
Härnösand.

Dina arbetsuppgifter under etableringsfasen:
•
•
•
•

Skapa en tydlig, transparent, behovsbaserad, effektiv organisation som
levererar service och stöd av hög kvalitet
Utveckla en kunskapsbaserad verksamhet
Skapa ett flexibelt och tvärprofessionellt team som kan arbeta med
höga ambitioner mot tydliga mål
Tillsammans med deltagande kommuner arbeta fram en gemensam
verksamhet som bygger på tydlighet och tillit

Dina arbetsuppgifter under driftsfasen:
• Leda och fördela arbetet inom verksamheten, men även delta i daglig
drift
• Ansvara för verksamhetens resultat, arbetsmiljö, ekonomi och personal
• Kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten i nära samverkan
med personal, medverkande kommuner och familjehem
• Utveckla former för samverkan med deltagande socialtjänster

Till ditt stöd har du:
Ett gediget förberedelsearbete med behovsutredning och framtagande av
organisationsmodell. Du kommer till ett sammanhang som erbjuder ett
arbetslag av hög och bred kompetens inom socialtjänstens område. Vi har
också etablerade samverkansstrukturer som kommer underlätta för ditt arbete
och erbjuda kommunikationskanaler med samverkanspartners. Under
etableringsfasen har du en styrgrupp, arbetsgrupp och administrativt stöd till
ditt förfogande.
Dina meriter:
För tjänsten krävs utbildning och erfarenhet som
socionom/socialpedagog eller någon annan utbildning som av
arbetsgivaren bedöms som likvärdig samt erfarenhet av chefskap inom
den kommunala socialtjänsten.
Du förväntas ha en gedigen kunskap om den kommunala
familjehemsvården och socialtjänstens arbete med barn och unga.
Erfarenhet av att driva och leda utvecklingsarbete med lyckade resultat,
gärna på övergripande nivå, är meriterande.
Du har helhetssyn, är strategisk och skapar ett gynnsamt
samarbetsklimat. Du har ett systematiskt och uthålligt arbetssätt, är
bekväm i utbildnings- och föreläsningssituationer samt i att kommunicera
med stora grupper. Din förmåga att samarbeta och kommunicera
kommer att vara central under verksamhetens etablering och utveckling.
Som chef är du tydlig, ansvarstagande och stödjande.
Du är intresserad av att arbeta i en liten och flexibel organisation med
utmanande och varierande arbetsuppgifter. Din placering är i våra trevliga
lokaler i Härnösand. Tjänsten kommer att innebära visst resande.
Kommunförbundet är en flexibel arbetsplats och distansarbete görs upp
med närmaste chef.
Tillträde: Efter överenskommelse
Läs mera om projektet:
Utredning gemensam familjehemsvård
För mer information kontakta
Sirpa Virtanen, Chef för Social hållbarhet och FoU
tfn 070-320 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se
Fackliga representanter:
Fredrik Kjellman Ölmerud, Vision, 072-521 14 30
Camilla Carpholt, Ledarna, 073-038 77 63
Åsa Claeson Nordin, SACO, 070-216 29 89

Din ansökan
Ansökan med CV samt kopior på handlingar du vill åberopa, skickar du senast
den 26 november 2017 till:
Inger Lind,
Kommunförbundet Västernorrland,
Järnvägsgatan 2, 871 04 Härnösand.
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.

