Sex samordningsförbund i Stockholms län har tillsammans beviljats 100 mkr från Europeiska socialfonden, ESF, för projektet MIA
– Mobilisering inför arbete. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare och driver ett delprojekt, MIA Östra Södertörn.
Mer information om MIA hittar du på www.miaprojektet.se och om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se.

Delprojektledare till ESF-projektet MIA – vikariat
Vi söker dig som vill arbeta i ett större regionalt samverkansprojekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden,
ESF. Syftet med projektet är att utveckla insatser riktade till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.
Projektet startade 1 december 2016 och avslutas 31 augusti 2020. Tjänsten avser ett vikariat som delprojektledare för
MIA Östra Södertörn under den nuvarande projektledarens barnledighet. Tjänsten är placerad hos Samordningsförbundet Östra Södertörn i Handen. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande arbete i en trevlig miljö med goda
utvecklingsmöjligheter!

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta vidare med genomförandet av delprojektet och fortsatt utveckling av de förrehabiliterande
MIA-insatser som startats i förbundets medlemskommuner Haninge, Nynäshamn och Tyresö. En viktig del i
uppdraget är att ge stöd till delprojektets medarbetare och skapa dialog mellan projektets samverkanspartners. I
arbetet ingår även att delta i genomförandet av hela MIA-projektet i samarbete med metodutvecklaren och övriga
delprojektledare i länet. Det kommer att finns flera stödfunktioner till ditt förfogande. Du kommer tillsammans med
övriga medarbetare att ansvara för uppföljning samt rapportering till ESF. Arbetet är omväxlande och innebär viss
närvaro i de lokala delinsatserna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
 Erfarenhet av projektledning där flera samverkanspartners samarbetar, t.ex. kommun och
Arbetsförmedling.
 Erfarenhet av arbete med målgrupper som står långt från arbete.
 Erfarenhet av att stödja och leda processer.
 Relevant akademisk utbildning.
 Förmåga att skapa och samordna dialog mellan förbundets medlemmar.
 God administrativ förmåga.
 Du kan vara såväl operativ som strategisk i ditt arbete.
Du behöver ha kännedom om, och nätverk inom, de områden där samordningsförbundet verkar, t.ex. arbetsinriktad
rehabilitering, arbete med personer med funktionsnedsättning och kunskap om arbetsintegrerande sociala företag.
Inom nuvarande programperiod ska alla ESF-finansierade projekt integrera perspektiv kring jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering. Därför är det meriterande om du har insyn i någon eller några av dessa frågor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform och omfattning

Tjänsten är ett vikariat under perioden 1 april – 31 december 2018, men tillträde kan även ske tidigare.
Placering: Samordningsförbundet Östra Södertörn, Handen. Dock kommer du att vara operativt verksam även i
samordningsförbundets medlemskommuner.

Frågor om tjänsten
Ritva Widgren, förbundschef, 08-606 82 41, ritva.widgren@haninge.se.

Sista ansökningsdag: 2018-01-31. Vi tar endast emot ansökan via e-post: cecilia.vitblom@haninge.se.
Välkommen med din ansökan inklusive CV!
____________________________________________________________________________________________________________
Samordningsförbundet Östra Södertörn • www.samordningsforbundetostrasodertorn.se
Postadress: 136 81 Haninge • Besöksadress: Rudsjöterrassen 5, plan 8
Telefon: 08-606 70 00 (Haninge kommuns växel)

