Göteborg 2020-12-08
VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör i Västra Götaland, med fokus på välfärd och
regional utveckling. Genom samverkan med de fyra kommunalförbunden skapar VästKom nytta för invånarna
i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

Digitaliseringsstrateg
Vill du bli digitaliseringsstrateg som arbetar för att, tillsammans med
kommunerna i Västra Götaland, utveckla och driva på utvecklingen inom
digitalisering?
Som digitaliseringsstrateg på VästKom arbetar du i ett team med flera andra strateger från länet. Du har
särskilt ansvar för att samverka med Göteborgsregionens kommunalförbund och vara dess förlängda arm
gentemot kommunerna i Göteborgsområdet. Syftet med teamets arbete är att uppnå nytta för länets
kommuner. Du kommer utifrån de ramar och beslut som tas av den regionala ledningsstrukturen driva frågor
som lämpar sig för gemensamt arbete, snarare än att varje kommun och/eller kommunalförbund arbetar var
för sig. Arbetet strävar till att uppnå den, av VästKom beslutade målbilden ”Tim” som beskriver en välfärd
utifrån ett invånarperspektiv och som i sin tur svarar upp mot bland annat den nationella strategin för e-hälsa.
Rollen kommer att vara en drivande part för digitalisering, särskilt för kommunerna inom Göteborgsregionens
kommunalförbund. Du kommer att ansvara för att utreda och kommunicera i digitaliseringsfrågor. Du
kommer att delta samt leda delregionala nätverk. Du kommer vara en påverkansaktör på såväl på nationell
som regional nivå, i syfte att gynna kommunkollektivet och ytterst målbilden Tim.

Uppdraget
Är du en person som gillar en roll i gränslandet mellan teknik och verksamhet med många kontaktytor, kan
detta vara en tjänst för dig.
Kvalifikationer
•
•

•
•
•
•
•

Du har god erfarenhet av projektledning/styrning och utredningsarbete, med koppling till
digitalisering.
Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift och kan
presentera komplex information på ett pedagogiskt sätt, d.v.s. framställa rapporter och
beslutsunderlag av hög kvalitet samtidigt som informationen är enkel att ta till sig.
Du är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en
lagspelare.
Du tar egna initiativ och har lätt för att ta kontakt och arbeta tillsammans med både
verksamhetsföreträdare, uppdragsgivare och leverantörer.
Du har ett strategiskt synsätt med förmåga att se och förmedla helhet och sammanhang.
Du är bra på att bygga relationer, samtidigt som du är bra på att vägleda och ifrågasätta
Du har erfarenhet från, och/eller förståelse för politiskt styrd verksamhet. Särskilt
meriterande är god kunskap om Göteborgsregionen strukturer.
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www.vastkom.se

•

Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning. Med fördel inom områdena
systemvetenskap, informationsvetenskap, offentlig förvaltning, alternativt inneha
motsvarande kunskap dokumenterad kunskap.

Information
Anställningsform
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Anställningens omfattning
Heltid 100%
Tillträde
Snarast möjligt, eller efter överenskommelse.
Placeringsort
Göteborg
Övrigt
Du har körkort.
Upplysning om tjänsten lämnas av
Enhetschef för Digital verksamhetsutveckling Karl Fors 072-566 30 70, karl.fors@vastkom.se
Ansökan: Sista dag för inkommen ansökan 21 december 2020. Urval sker löpande. Skicka ansökan med epost till info@vastkom.se.
Vi kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.

Mer information
www.vastkom.se

Välkommen med Din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband
med denna rekrytering
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