
 

 

 
 
 
VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör i Västra Götaland, med fokus på välfärd 
och regional utveckling. VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och 
bidrar till att utveckla ett dynamiskt och konkurrenskraftigt län. 
Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional 
utveckling i Västra Götaland.  
I vårdsamverkan möts kommunerna och VGR med syftet att Västra Götalands invånare ska få en god 
och nära vård samt stöd och omsorg genom samordnade insatser.  
 
 

Erfaren och driven kommunikatör sökes 
till vårdsamverkansuppdrag 
 

Vi söker dig som brinner för välfärd, samverkan och kommunikation! 
Vill du vara med och bidra till att utveckla samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner inom välfärdsområdet, då är det dig vi söker. 
 
Webbplatsen vardsamverkan.se sjösattes 2018 utifrån behov av tydligare strukturer för och 
organisation av kommunikationen inom vårdsamverkan. Syftet med webbplatsen är även att bidra till 
ökad transparens kring pågående processer samt att underlätta samverkan.  
Som kommunikatör för vårdsamverkan deltar du som kommunikationsstöd i flera spännande 
utvecklingsarbeten som sker i samverkan.  

 
Uppdraget 

• Planera, leda och samordna kommunikationsinsatser inom de områden som 
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) anger som prioriterade. 

• Utveckla, förvalta och vara redaktör för den länsgemensamma webbplatsen vardsamverkan.se 
• Identifiera nyheter och skriva texter som till exempel nyhetsartiklar och webbinnehåll  
• Samordna processledarna för de delregionala webbplatserna och driva utvecklingen inom 

vardsamverkan.se 

 

Vi erbjuder 
Du ingår i teamet för välfärdsutveckling på VästKom. Vi värdesätter varandras kunskap och en kultur 
där vi är lyhörda, uppmuntrande och har roligt tillsammans. Vi ser det som en framgångsfaktor att våra 
medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas inom sitt uppdrag.  

Vi tillämpar flextid och erbjuder ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor/år. 

 
 

http://www.vardsamverkan.se/


 

 

En intressant kandidat  
• Har relevant högskoleutbildning och minst tre års erfarenhet av 

kvalificerat kommunikationsarbete. 
• Har en god förståelse för hur offentlig förvaltning och politiskt styrda organisationer 

fungerar. 
• Har en god analytisk förmåga och förstår vilka faktorer som påverkar 

verksamheterna och den samverkan som är en viktig del av en god och nära vård.  
• Har ett strategiskt synsätt med förmåga att se helheter och trivs i ett klimat där 

arbetsuppgifter skiftar mellan det strategiska och det operativa. 
• Kan självständigt leda och samordna kommunikationsinsatser i samverkan med flera 

olika aktörer 
• Har en mycket god förmåga att hantera svenska språket och göra det komplicerade enkelt 

och begripligt i både tal och skrift.  
• Har god teknisk och digital kompetens för att hantera webbplatsen och dess innehåll. 

 

Arbetsledning och placering 
• Ledning och styrning av uppdraget sker gemensamt från VGR och VästKoms 

vårdsamverkansansvariga. Kansliet finns i Göteborg men annan placeringsort kan 
diskuteras. 

• Anställning och arbetsledande chef finns på VästKom. 

 
Tjänstens omfattning 

• Tjänsten är heltid, tills vidare med 6 månaders provanställning. 
• Tillträde omgående, enligt överenskommelse.  
• Urval och intervjuer sker löpande. 
• Vi tillämpar Sobonas kollektivavtal AB 20 

 
Om du har frågor kan du kontakta: 
Anneli Assmundson Bjerde, Enhetschef för välfärdsutveckling på VästKom  
Tel. 073-335 85 16  
Ann-Sofie Rundberg, Avdelningschef Strategi, samverkan och FoU, VGR  
Tel. 0700–82 40 13 
 
Ansökan med personligt brev, meritförteckning samt uppgift om löneanspråk ska vara oss tillhanda 
senast den 13 februari via e-post till rekrytering@vastkom.se 
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag. 

mailto:rekrytering@vastkom.se
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