VästKom är en ideell förening med de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland
Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg samt Boråsregionen som medlemmar. Vårt uppdrag är att ge
utvecklingsstöd inom hela det kommunala verksamhetsområdet när det gäller gemensamma uppgifter
på länsnivå och som berör alla 49 kommuner i länet. Många uppdrag drivs tillsammans med Västra
Götalandsregionen (VGR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). VästKoms kansli finns
lokalmässigt samordnat med Göteborgsregionens kontor i centrala Göteborg. Vi är för närvarande tre
tillsvidareanställda samt ett varierande antal visstidsanställda. Vår nuvarande direktör går i pension
under 2019 och vi söker därför en

Direktör
I arbetsuppgifterna ingår:
•

•
•
•
•
•

Strategiskt utvecklingsarbete inom VästKoms tre samverkansområden:
o Främst inom välfärdsområdet Socialtjänst & Hälso- och sjukvård.
o Delaktighet i det uppdrag för Regional utveckling för Västra Götaland som
Västra Götalandsregionen har.
o Digitalisering av kommunernas verksamhet men också samverkan med
Västra Götalandsregionen kring digitalisering av den gemensamma vårdens
och socialtjänstens olika processer.
Företrädarskap för kommunkollektivet i Västra Götaland i olika sammanhang, som
kontakter med olika myndigheter, Västra Götalandsregionen och SKL.
Verksamhetsplanering, ledning och uppföljning av VästKoms uppdrag.
Personalledning.
I samråd med styrelsens ordförande planera arbetet med styrelse och arbetsutskott.
Tillsammans med kommunalförbunden driva nätverk och styrgrupper.

Som direktör för VästKom arbetar du nära de fyra förbundsdirektörerna som leder arbetet i
varsin delregion. Du arbetar också nära VästKoms politiska styrelse som består av 16
förtroendevalda, fyra från varje kommunalförbund. Arbetet sker även i nära samverkan
med medarbetarna i de fyra kommunalförbunden samt med övriga länsorgan såsom VGR,
Länsstyrelsen m.fl.

Kvalifikationer:
En framgångsrik kandidat har ett genuint intresse för samhällsfrågor, relevant akademisk
examen samt gedigen erfarenhet från strategiskt lednings- och utvecklingsarbete i offentlig
sektor.
•
•
•
•
•

Du har ett strategiskt synsätt och en utpräglad förmåga att se helheter.
Du gillar att arbeta med modern teknik, är serviceinriktad och bekväm med att
arbeta självständigt.
Vi värdesätter hög social kompetens och diplomatiskt förhållningssätt.
VästKom är en liten organisation med små resurser och liten administration och du
måste därför vara beredd att fixa en hel del saker själv.
Körkort.
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Ytterligare upplysningar
Upplysningar lämnas av styrelsens ordförande Ulf Olsson, tel. 0705 – 23 30 22 eller
nuvarande direktör Thomas Jungbeck, 072-707 45 50.

Ansökan
Ansökan med personligt brev och meritförteckning ska vara oss tillhanda senast den 15
januari 2019 via e-post på adress thomas.jungbeck@vastkom.se.
Urvalsarbetet sker löpande så vänta inte med Din ansökan.
Ange om Du vill att Din ansökan ska vara konfidentiell.

Välkommen med Din ansökan!
Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag.

