Interannons – Projektledare till ESF-projektet Respondere

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan tre Samordningsförbund, Älv & Kust,
Insjöriket och Göteborg Centrum samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Samordningsförbund är en gemensam organisering mellan kommun, Region, Arbetsförmedling
och Försäkringskassa inom ett överenskommet geografiskt område. Genom tre delprojekt vill
samverkansparterna arbeta med målgruppen unga vuxna med funktionsvariationer och deras
behov av samordnat stöd mot arbetsmarknaden eller studier.
Vi söker nu en projektledare för projektet Respondere. Projektet startar med en Analys- och planeringsfas
1 april 2019 och som pågår till sista juli 2019. Därefter startar själva insatserna i projektet som pågår till
31 mars 2022 med en budget på drygt 34 miljoner kronor.
Projektägare är Samordningsförbundet Älv & Kust.
Arbetsuppgifter
Som projektledare kommer du att ansvara för och driva ett spännande projekt som benämns Respondere
(bemöta). Projektet kommer att involvera många aktörer och kräver därför en projektledare med en erfarenhet
av att driva långa och komplexa projekt i en politikerstyrd organisation.
Inom ramen för din tjänst kommer bl.a. följande arbetsuppgifter att ingå:
•
•

Leda utvecklingsarbetet i projektet, vilket inkluderar arbetsledning.
Rapportera till projektets styrgrupp, Förbundschef Älv & Kust samt den Europeiska Socialfonden

•

Säkerställa att projektet följer Socialfondens regelverk och i enlighet med gällande lagstiftning

•

Resultatansvar och budgetansvar

•

Planera, samordna, följa upp och rapportera inom ramen för projektet

•

Göra risk- och konsekvensanalyser

•

Skapa rutiner kring personuppgiftshantering

Kvalifikationer/Egenskaper
Du som söker tjänsten ska ha lämplig högskoleutbildning, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat
sätt. Meriterande är om du också har kompletterande utbildning inom ledarskap, flerårig erfarenhet av
projektledning av större projekt med eget budgetansvar. Det är också nödvändigt att du har kunskap om hur
man leder processer.
Önskvärt är att du arbetat ett antal år med liknande arbetsuppgifter inom politikerstyrda organisationer. Det är
meriterande om du arbetat med EU-finansierade projekt inom offentlig sektor.
Det är bra om du också har erfarenhet från någon av våra medlemmar i Samordningsförbunden, d.v.s.
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och Västra Götalandsregionen.
För att lyckas i rollen som projektledare hos oss så behöver du kunna arbeta självständigt och målinriktat. Du
behöver också kunna se möjligheterna i förändring och vara flexibel. Eftersom projektet i stor utsträckning
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bygger på samverkan så är det viktigt att du är bra på att skapa och behålla relationer. Som projektledare
behöver du kunna vara strategisk och tydlig och eftersom det är ett projekt med en relativt stor budget
behöver du också vara ekonomiskt medveten. Eftersom projekt med EU-finansiering ställer stora krav på
redovisning av både verksamhet och ekonomi, behöver du vara mycket strukturerad för att kunna hålla ihop
helheten.
Övrigt
Eftersom vi arbetar i många kommuner så måste du ha körkort och tillgång till bil.
Samordningsförbundet arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Detta kommer att vara viktiga kriterier,
förutom personlig kompetens, för rekryteringen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsintervjuer kan komma att ske löpande.
De tre Samordningsförbunden har lokaler i Kungälv, Mölndal och Göteborg centrum. Beroende på vem som får
arbetet och var man bor så är vi flexibla till var man kan ha sitt kontor.
Upplysningar
Per Liljebäck, Förbundschef Samordningsförbundet Älv & Kust, telefon 010-118 51 46
Charlotte Axelsson, Förbundschef Samordningsförbundet Insjöriket, telefon 070 – 266 69 77
Magnus Simonsson, Förbundschef Samordningsförbundet Gbg Centrum, telefon 010 – 486 90 20
Behörig att söka är du som arbetar i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Kungälv, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra
Götalandsregionen. Du kommer att ha kvar din grundanställning och lånas ut till Samordningsförbundet Älv &
Kust.
Heltidstjänst med tillträde senast 1 april 2019.
Ansökan ska skickas, senast den 11 januari 2019 via e-post till: per.liljeback@forsakringskassan.se .
Märk ansökan ”Respondere”.
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