Sickla 2019-03-29

Implementeringskoordinator projekt MIA-VärNa
Uppdraget handlar om att koordinera implementering av delar av MIA-VärNa-projektet till ordinarie
verksamhet hos VärNas parter, Nacka kommun, Värmdö kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Stockholm.
Inom ESF-projektet MIA-Värna, som startade 2017, har man prövat att arbeta genom ett
myndighetsgemensamt team – Lotsteamet. Projektets utvärdering och resultat har visat att en
myndighetsgemensam organisering genom Lotsteamet har inneburit att fler människor i
målgrupperna får snabbare och effektivare stöd vilket leder till att både öka andelen som går vidare i
egen försörjning och minskar rundgångar hos myndigheterna.
För att tillvarata de goda resultaten kommer nu en Implementeringsprocess att starta upp och pågå
fram till maj 2020. För uppdraget anställs en särskild koordinator vars uppdrag bedöms omfattas till
20 procent av en heltid för perioden mars/april – augusti 2019, 50 procent för september 2019 –
april 2020 och 20 procent för maj 2020.
Koordinatorns uppdrag är att utifrån resultaten i MIA-VärNa, parternas behov, organisationer,
ekonomi med mera tillsammans med MIA-VärNa-projektet arbeta så att en myndighetsgemensam
plattform ska kunna implementeras juni 2020.
Arbetsuppgifterna är varierande och kräver förmåga att navigera såväl i politiska som kommunala
och statliga beslutsstrukturer. Rollen förutsätter även uthållighet samt punktliga leveranser av
skarpa beslutsunderlag till MIA-VärNas styrgrupp samt beredningsgrupp och styrelse för
Samordningsförbundet VärNa.
För att kunna göra ett bra arbete och trivas behöver du ha;
•
•
•
•
•
•
•

Relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
Erfarenhet av utredningsuppdrag och strategiskt påverkansarbete
Kunskap om kommunalt och statligt budgetarbete samt myndighetssamverkan
God förmåga till självständigt arbete samt mål- och resultatfokus
Kunskap inom arbetsmarknadspolitik och/eller system för arbetslivsinriktad rehabilitering
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift samt kommunicera komplexa resultat
på ett enkelt sätt
God kännedom om våra parter och deras arbete i vårt geografiska område

För att lyckas i rollen är du lösningsfokuserad, utåtriktad, prestigelös samt har en utpräglad
samarbetsförmåga. Meriterande är kunskaper om socioekonomiska kalkyler.
I första hand söker vi dig som idag har en anställning hos en av VärNas parter; Nacka kommun,
Värmdö kommun, Region Stockholm, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
Har du frågor om uppdraget kontakta projektledare Helena Ivanoff, helena.ivanoff@finsamvarna.se
eller förbundschef Karin Gellin, karin.gellin@finsamvarna.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med cv via e-post till; info@finsamvarna.se senast 30
april.

