
 

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Box 5073, 40222 Göteborg   
Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg    
E-post: info@vastkom.se    
www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

VästKom ägs av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborgsregionen, 
Skaraborg samt Boråsregionen. VästKoms uppdrag är att ge utvecklingsstöd inom hela det kommunala 
verksamhetsområdet när det är en gemensam uppgift på länsnivå som berör alla 49 kommuner i länet. 
De flesta uppdragen inom välfärdsområdet drivs tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR)  

Processledare 
till välfärdsområdet med inriktning socialtjänst, heltid, tidsbegränsad anställning under 1,5 år under 
2020 och 2021. Tillträde snarast. 

 

I arbetsuppgifterna ingår: 

• Bevakning och omvärldsorientering inom verksamhetsområdet. 
• Deltagande i olika projekt, både stora och små, företrädelsevis inom området psykisk hälsa. 
• Ledning och styrning av vissa projekt och uppdrag kan bli aktuellt. 
• Planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter i Västra Götaland. 
• Företräda VästKom i kontakter med andra myndigheter och aktörer regionalt och nationellt. 
• Driva och stödja arbetet i förekommande arbetsgrupper och nätverk. 
• Arbetet sker i nära samverkan med övriga medarbetare, kollegorna i de fyra 

kommunalförbunden samt med övriga länsorgan såsom VGR. 

En intressant kandidat har:  
• Relevant högskoleutbildning.  
• Erfarenhet av strategiskt arbete inom kommunal förvaltning, företrädelsevis socialtjänst.  
• Ett strategiskt synsätt och en utpräglad förmåga att se helheter.  
• Erfarenhet av att leda och driva projekt och utvecklingsprocesser.  
• God utredningskapacitet samt är bra på att uttrycka sig i både tal och skrift.  
• Serviceinriktad och bekväm med att arbeta självständigt men tycker att samverkan och 

relationer är viktigt och roligt.  

Kansliet finns i Göteborg men annan placeringsort kan diskuteras. 

Upplysningar om tjänsten: 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom, tel: 073-335 85 16  

Charlotta Wilhelmsson, VästKom, tel: 070-342 81 77 

Ansökan med personligt brev, meritförteckning samt uppgift om löneanspråk ska vara oss tillhanda 
senast den 6 januari 2020 via e-post till info@vastkom.se  

 

Välkommen med din ansökan!  

Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag! 

http://www.vastkom.se/
mailto:info@vastkom.se
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