Nu söker Kommunförbundet Västernorrland
Enheten för Social hållbarhet och FoU:

Socialtjänstens

Utvecklingssamordnare

För länsgemensam samverkan inom utvecklingsområdet äldre och för
den kommunala hälso-och sjukvården
Vi söker dig som vill vara med och stärka det länsgemensamma
utvecklingsarbetet och samverkan inom socialtjänsten samt
närliggande hälso- och sjukvård. Utvecklingsarbetet sker huvudsakligen
inom i samverkan prioriterade fokusområden, i de nätverk som området
har.
En stor del av uppdragets arbetsuppgifter är följande:
• Bidra till Kommunförbundet Västernorrlands
grunduppdrag, ”samverkan” och mål.
• Bereda det löpande arbetet i socialpresidiet och verkställa presidiets
beslut.
•
•
•

Samordna sakområdets nätverk samt samverkan med Landstinget.
Delta i dialoger inom sakområdet på nationell nivå.
Omvärldsbevaka sakområden som är relevanta för området

•

Ansluta ett kunskapsbaserat arbetssätt och vetenskapligt stöd till
utvecklingsprocesser.

Dina meriter:
För tjänsten krävs utbildning och erfarenhet som sjuksköterska eller
socionom med vidareutbildning inom äldreomsorgen samt hälso- och
sjukvården. Du förväntas ha gedigen kunskap om äldreomsorg och den
kommunala hälso- och sjukvården. Det är meriterande om du har
erfarenhet av att driva och leda utvecklingsarbete med lyckade resultat,
gärna på övergripande nivå.
Du ska kunna initiera och driva utvecklingsprocesser framåt och veta
hur man arbetar genom andra. Du har helhetssyn, är strategisk och
skapar ett gynnsamt samarbetsklimat. Du arbetar strategiskt och
uthålligt, känner dig bekväm i utbildnings- och föreläsningssituationer
samt i kommunikation med stora grupper.
Du är intresserad av att arbeta i en liten och flexibel organisation med
utmanande och varierande arbetsuppgifter. Till ditt stöd har du
kompetenta medarbetare och visst administrativt stöd. Du kommer att
vara en del i en arbetsgrupp som arbetar i team och stödjer varandra.

Din placering är i våra trevliga lokaler i Härnösand. Tjänsten innebär visst
resande. Kommunförbundet är en flexibel arbetsplats och distansarbete
görs upp med närmaste chef.

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 24 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.

