Nacka 2019-07-08

Utvecklingsledare – Samordningsförbundet VärNa
Samordningsförbundet VärNa är ett kommunalförbund med Nacka och Värmdö kommuner, Region Stockholm,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som medlemmar. Grunden för förbundets arbete är Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och en stark vilja från medlemmarna att utveckla
samverkansarbetet sinsemellan för att bidra till människors egenmakt och möjlighet att nå egen försörjning.
Vi har en framtagen projektprocess där förstudier/fördjupade analyser är en viktigt grund. Redan på idéstadiet men
även under genomföranden så ser vi behov av att kunna stödja intressenter och projektägare kring bland annat
projektlogik och projektstyrning.
Vi står inför flera spännande utmaningar som kommer att kräva ett innovativt och utforskande arbete vilket ska leda till
flera utvecklingsprojekt. Uppdraget som utvecklingsledare är en ny spännande och bred roll som passar för dig med
samhällsintresse, nyfikenhet och en mycket god samverkans- och social förmåga.

Utvecklingsledarens roll:
Utifrån VärNas projektprocess bistår du medlemmarna med framtagning av projektidéer och projektplaner för såväl
förstudier som genomförandeprojekt. Initialt blir fokus att, i nära samverkan med våra medlemmar, skriva fram
förstudier som på olika sätt ska öka kunskaperna kring olika målgruppers möjligheter att närma sig arbete och egen
försörjning. Bland annat ser vi behov för utlandsfödda kvinnor, personer utan sjukpenninggrundande inkomst,
spelberoende och människor inom frivården.
Du planerar och leder inspirationsseminarier, kunskapsdagar och workshops kring olika delar i projektprocesser i ett
aktivt och nära samarbete med medlemmarna. Tillsammans med övriga kollegor så fungerar du som bollplank kring
utvecklingsinitiativ och du bidrar med underlag till uppföljning och verksamhetsplanering. För att nå framgång i rollen
så har du en aktiv omvärldsbevakning och en vana av att bygga och underhålla relevanta nätverk.
Arbetsuppgifterna är som du ser väldigt varierande med allt från att skriva fram projekt, stödja i projektprocesser och
vid behov kan du även agera som projektledare.
I uppdraget ingår del resor, merparten sker inom VärNas geografiska område men även längre resor kan förekomma.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Har dokumenterad utbildning inom projektledning
Har mycket goda erfarenheter av projektstyrning, projektlogik, att ta fram projektplaner och författa
projektansökningar
Har mycket god kunskap om projektekonomi och budgetarbete
Har god erfarenhet av arbete inom arbetsmarknads- och/eller socialpolitikens områden
Har erfarenhet av att stödja kunskapsutveckling och lätt för att bygga strategiska och hållbara nätverk
Har förmåga till helhetssyn och god erfarenhet av att leda workshops samt kreativa möten
Har god förmåga att arbeta strukturerat och självständigt samt ta initiativ inom givet mandat
Har god erfarenhet av dokumentation och är väl förtrogen med administrativa programvaror

Meriterande är om du:
✓
✓
✓

Har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsplanering
Har kunskap om systemteoretiska principer
Har kunskap om andra finansieringsformer ex. EU-fonder

För att trivas med uppdraget och hos oss tror vi att du som person är lyhörd, inspirerande och professionell samt har
ett eget driv.

Anställningsvillkor:
Omfattning:
Anställningsform:
Tillträde:
Tidsbegränsat till:
Erfarenhet:
Lön:
Ansökan:

Heltid
Allmän visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Snarast eller efter överenskommelse
2021-09-30 med eventuell möjlighet till förlängning
Erfarenhet krävs
Månadslön, efter överenskommelse
Sista ansökningsdag 2019-08-18, observera att tjänsten kan komma att tillsättas tidigare

Upplysningar lämnas av:
Karin Gellin förbundschef, tfn 0725-67 72 01
E-post: karin.gellin@finsamvarna.se
Besök gärna även vår hemsida; www.finsamvarna.se

Ansökan:
Välkommen med din ansökan samt CV senast till:
info@finsamvarna.se

