Samordningsförbundet Göteborg Väster söker
samtalsstödjare till Ayande
Samordningsförbundet Göteborg Väster bedriver finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra
Götalandsregionen samt stadsdelsförvaltningarna Askim Frölunda Högsbo och Västra
Göteborg. Verksamheter som Samordningsförbundet finansierar ska präglas av ett synsätt
där medborgarens behov, förmåga och delaktighet är grunden för rehabilitering och där
myndigheternas resurser, utifrån de regelverk som finns, används på bästa sätt för individen.
Vi söker nu en medarbetare för vikariat i Ayande.
Målgrupp
Ayande riktar sig till målgruppen 18-64 år, med huvudfokus på unga vuxna. Deltagarna i
Ayande har en psykisk ohälsa. Det är även vanligt med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Målet med Ayande är att komma ut i arbete/studier, alternativt att öka
sina förutsättningar för att nå dit. Ayande kan arbeta upp till två år med deltagarna.
Arbetet i Ayande
I Ayande erbjuds deltagarna individuellt samtalsstöd och kontakt med arbetsterapeut samt
coachning. Insatserna i Ayande syftar till att ge deltagarna bättre förutsättningar och
färdighetsträning inför arbetslivet samt en fungerande struktur i vardagen.
Som samtalsstödjare arbetar du tillsammans med deltagaren med att upprätta och nå
realistiska mål för en ökad psykisk hälsa. Målet är att individen skall kunna tänka, känna och
agera mer funktionellt i vardagliga situationer och relationer. Förutom samtal kan tjänsten
även innefatta att du går med deltagaren till olika möten och aktiviteter.
Ditt och övriga teamets arbete ökar deltagarens möjlighet att kunna finna, få och behålla ett
arbete eller en studieplats.
Arbetet i Ayande kräver nyfikenhet samt en förmåga att vara tydlig och målfokuserad.
Arbetet kräver också att du har erfarenhet av samverkan, både mellan olika professioner och
mellan myndigheter samt att du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Önskvärt är att
du dessutom har erfarenhet av att arbeta med unga vuxna.
Teamet
Som medarbetare i Ayande tillhör du ett tvärprofessionellt team, bestående av fyra coacher,
en arbetsterapeut samt en legitimerad psykoterapeut. När teamet är fulltaligt finns det alltså
två samtalsstödjare. Som medarbetare i Ayande tillhör du ett välfungerande team med lång
erfarenhet av målgruppen. Vi arbetar kreativt och tätt mellan professionerna i teamet.

Teamet har en låg personalomsättning vilket ger en kontinuitet både för oss som team och
våra deltagare.
Utbildning och kompetens
Du som söker skall helst vara legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Du som har

annan lämplig akademisk utbildning med en vidareutbildning motsvarande minst en steg 1
utbildning är också välkommen med din ansökan.
Behörighet för att söka:
Behörig att söka är du som har en anställning inom Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan eller Västra Götalandsregionen. Du kommer att ha kvar din
grundanställning och lånas ut till Samordningsförbundet Göteborg Väster.
Tjänsten som samtalsstödjare är ett vikariat tom 31 december 2019. Tjänsten är på 100% med
tillträde snarast. Lägre omfattning kan diskuteras.
Som en förmån finns tillgång till gym.

För upplysning om tjänsten kontakta:
 Linda Nihlén, förbundschef, 010-487 28 98
 Sofia Nordenberg, samordnare Ayande, 0736-645670
 Gunilla Hambert, leg. Psykoterapeut/socionom, 0703-742340
Välkommen med din ansökan till sofia.nordenberg@afh.goteborg.se

