Samordningsförbundet Insjöriket söker
medarbetare med intresse för arbetslivsinriktad
rehabilitering
Till samtliga anställda hos parterna i Samordningsförbundet Insjöriket
Samordningsförbundet Insjöriket (Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås) bedriver
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Västra
Götalandsregionen, Försäkringskassan samt ovan nämnda kommuner. Verksamheterna som
Samordningsförbundet finansierar ska präglas av ett synsätt där medborgarens behov,
förmåga och delaktighet är grunden för rehabilitering och inte den enskilda myndighetens
måluppfyllelse.
Uppdraget
Vi söker nu en samverkanskoordinator med kunskap om och intresse för arbetslivsinriktad
rehabilitering till insatsen Balder.
Balder riktar sig till individer som behöver samordnat och individuellt anpassat stöd för att
komma ut i arbetslivet. Målet är att skapa förutsättningar för att deltagaren ska få ett arbete
eller studera.
Samordningsförbundens målgrupp har komplexa livssituationer och uppdraget som
samverkanskoordinator handlar om att hitta de unika lösningar som passar till den enskilde
individen utifrån hens förutsättningar och önskemål. Allt som oftast behövs en bred
myndighetssamverkan och lösningar som är tänkta utanför boxen. Du kommer att vara ett
stöd till de individer du möter genom att bland annat coacha, vägleda och motivera. Du
kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team med personal från olika myndigheter. Du
kommer i rollen att aktivt arbeta gentemot arbetsgivare för att möjliggöra arbetsträning,
praktik och anställning.
Rollen innebär att själv kunna strukturera arbetsuppgifter och driva processerna framåt. Detta
ställer krav på självständighet, prestigelöshet och ödmjukhet inför såväl individer som inför
andra myndigheters uppdrag. Att skapa goda och förtroendefulla relationer är avgörande för
att lyckas i tjänsten. Balder bedriver ett ständigt utvecklingsarbete och vi förutsätter att du är
intresserad av att ta en aktiv del i det. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där du har stora
möjligheter att utforma din tjänst.
Som medarbetare i Balder kommer du i första hand att arbeta med att:
• coacha, motivera och stötta deltagare med målet att de skall komma i anställning eller
studier.
• arbeta utåtriktat med arbetsgivare och kreativt söka lösningar för att öka deltagarens
möjligheter till inträde på arbetsmarknaden
• samverka med beröra myndigheter och andra aktörer
• aktivt arbeta med frågor som rör jämställhet, ickediskriminering och tillgänglighet

Vem är du?
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering
• God kännedom om och erfarenhet av arbete inom kommun, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalands Regionens uppdrag inom arbetslivsinriktad
rehabilitering
• Erfarenhet av arbeta i samverkan med olika aktörer
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer
• Erfarenhet av frågor som rör motivation och förändringsbenägenhet
• B-körkort och tillgång till bil
Du som söker har relevant högskoleutbildning, alternativt relevanta kunskaper förvärvade på
annat sätt. Du brinner för samverkan och är inte rädd att ställas inför många och varierande
utmaningar i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att vår
arbetsplats berikas av mångfald.
Samordningsförbundet arbetar aktivt med mänskliga rättigheter så som jämställdhet, hbtqperspektiv samt social hållbarhet. Som vår blivande kollega ser vi att även du är intresserad av
dessa frågor
Tjänstens omfattning är 100 %. Tjänsten är placerad i Mölndal men du kommer att arbeta i
alla våra fem kommuner Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås. Tjänsten innebär
resor i Samordningsförbundets geografiska område.
Tillträdet är enligt överenskommelse.
Behörig att söka är du som har anställning antingen inom Arbetsförmedlingen, Västra
Götalands Regionen, Försäkringskassan eller i någon av kommunerna Mölndal, Partille,
Härryda, Lerum eller Alingsås. Du kommer att ha kvar din grundanställning och lånas
ut till Samordningsförbundet.
Ansökan senast 1 mars 2019, intervjuer sker löpande, vi ser fram emot ditt intresse!
För frågor kring tjänsten kontakta verksamhetsansvarig Melina Myrbäck 010-487 12 93.
Din ansökan skickas till melina.myrback@arbetsformedlingen.se

