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.

Nu söker vi en

Samordnare för gymnasium
och vuxenutbildning
Vill du vara med och utveckla utbildningsområdet i Västernorrland?
Då har vi ett intressant arbete att erbjuda.
I Västernorrland samverkar alla kommuner kring gymnasieutbildningarna.
Vi behöver en samordnare som kan hjälpa kommunerna att koordinera utbudet av
utbildningar, ha kontakter med antagningsenheter, bedriva utvecklingsarbete och
utgöra navet i länets gymnasiesamverkan. Även ett visst arbete kring fortbildning
ingår.
Men det är inte allt. Länets alla kommuner förbereder på samma sätt samverkan
kring gymnasiala yrkesutbildningar och även där behövs en samordnare som kan
stödja kommunernas arbete. Samordnaren sammankallar nätverk, stöder
utvecklingen av länets vuxenutbildning och anordnar i förekommande fall
fortbildning av personal. Arbetsområdena motsvarar tillsammans 50 procent av en
heltid.
Vi söker dig som har god erfarenhet av processledning och projektledning och
ser gärna att du arbetat i offentlig verksamhet. Tjänsten kräver att uttrycker dig väl
på svenska i tal och skrift, är van att producera och presentera dokument samt är
en van användare av Office-paketet. Som person är du drivande och samtidigt
strukturerad i ditt arbetssätt. Att du är kommunikativ, lyhörd och bra på att skapa
och utveckla relationer är en förutsättning för att lyckas i rollen, då verksamheten
handlar mycket om samverkan. Det krävs också viss uthållighet i kombination
med helhetsperspektiv – du ser kopplingar och beroenden mellan olika områden
och aktörer.
Kompetens-/erfarenhetskrav: Genomförd högskole- eller universitetsutbildning
inom för tjänsten relevant område. Erfarenhet och/eller utbildning inom
verksamhetsutveckling. Vi vill att du har verksamhetserfarenhet av den
kommunala gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Erfarenhet av att leda och
driva framgångsrikt utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet är
meriterande.
Vi erbjuder en roll som innebär många kontaktytor, möjlighet att påverka och
göra skillnad ur ett samhällsperspektiv – och samtidigt själv utvecklas. Du arbetar
i nära dialog med gymnasiechefer och vuxenutbildningschefer, är föredragande till
politiska nämnder och förvaltningsledningar, såväl som till Kommunförbundets
styrelse. Du verkar i en region där utmaningarna är många – och hos våra
kommuner finns stor vilja till utveckling och nytänkande. Kommunförbundet är en
arbetsplats där idéer och kreativitet uppmuntras. Vi är ett positivt och framåt team
som sitter i trevliga lokaler med närhet till både buss och tåg.

Tjänstgöringsgrad
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sysselsättningsgrad 50 procent av heltid
Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Aurora Lindberg,
Mobil: 070-580 33 38
E-post: aurora.lindberg@kfvn.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan, tillsammans med CV och meriter du vill åberopa,
senast 180204
Inger Lind, Kommunförbundet Västernorrland, Järnvägsgatan 2,
871 45 Härnösand.
E-post: info@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

Vi sköter rekryteringen själva och undanber oss därför vänligt men bestämt alla
samtal från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringstjänster.

