Nu söker Kommunförbundet Västernorrland

Utvecklingssamordnare
För utvecklingsområdet

Barn och unga

Kommunförbundet Västernorrland utvecklar tillsammans med länets
kommuner välfärden och ett hållbart samhälle. Vi bedriver forskning,
arrangerar utbildningar, omvärldsbevakar och sprider kunskap. Vi tar
initiativ, vi samordnar och stöttar kommunerna i sitt gemensamma
utvecklingsarbete.
Utvecklingsområdet Barn och unga är ett av fem prioriterade
utvecklingsområden inom socialtjänstens länsgemensamma satsningar
i samverkan. Utvecklingsarbetet syftar till att stödja kommunernas
utveckling av kunskapsbaserade verksamheter.
Utvecklingsuppdragen och processerna inom området samordnas av
en utvecklingssamordnare som arbetar genom och stödjer de
professionellas nätverk som finns, lokalt och på länsnivå.
I arbetsprocesserna ska professionens erfarenhet, bästa tillgängliga
vetenskap och brukarnas perspektiv knytas ihop. Samordnaren deltar
och bevakar utvecklingen i de nationella nätverk som finns inom området. Utifrån sin kompetens deltar samordnaren i de övergripande
uppdragen som Kommunförbundet genomför på uppdrag av
kommunernas socialtjänster.
I arbetsuppgifterna ingår att bidra till Kommunförbundets övergripande
verksamhetsmål genom att bland annat:
• samordna utvecklingsarbetet i de nätverken som finns inom
områden på Kommunförbundet Västernorrland
• delta i nationella nätverk och arbetsgrupper inom området
• omvärldsbevakning inom området
• koppla in ett kunskapsbaserat arbetssätt och vetenskapligt stöd
till de prioriterade utvecklingsprocesserna
• bistå med processtöd och verksamhetskunskap i utvecklingsprocesser i det lokala arbetet

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 procent. Tillträde enligt
överenskommelse.
Du kommer att vara en del i en kompetent 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.

Kvalifikationer
Kompetenskrav: Socionom
Erfarenhetskrav: Mångårig verksamhetserfarenhet av den kommunala
socialtjänsten, för tjänsten relevanta områden. Erfarenhet av att leda
och driva framgångsrikt utvecklingsarbete inom kommunalverksamhet.
Önskvärd kompetens och erfarenhet: Vidare akademiska studier inom
relevant ämnesområde, erfarenhet och/eller utbildning inom
verksamhetsutveckling enligt EBP och/eller från de nationella satsningar som pågått inom de olika utvecklingsområdena. Erfarenhet från
ledande funktioner är meriterande.
Förmåga att: Leda och driva arbetsprocesser självständigt, strukturerat
och i samarbete med andra. Tänka strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv. Lyssna in och anpassa genomförandet utifrån sammanhanget. Bidra till fruktbara arbetsprocesser.
Intresse av att: Vara en del av en liten, flexibel, kompetent organisation
som har en stor utvecklingspotential och en viktig roll i kommunernas
utveckling.
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