
 

 

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 en dynamisk och konkurrenskraftig region.  

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional 
utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen arbetar för att du som bor i Västra Götaland 
har tillgång till god hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom sjukhus, vårdcentraler och 
Folktandvården.  

I vårdsamverkan möts de båda organisationerna och har till syfte att Västra Götalands invånare ska 
få en god säker vård samt stöd och omsorg genom samordnade insatser. Samverkan sker mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner via fyra kommunalförbund och sex 
vårdsamverkansområden. 

 

Kommunikatör för spännande och viktigt 
samverkansuppdrag inom 
välfärdssektorn! 
 
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 
kommuner inom välfärdsområdet, då är detta rollen för dig! 

Vi erbjuder ett jobb i en spännande utvecklingsmiljö och ett team som helhjärtat arbetar för 
kommunerna och dess invånares positiva utveckling.  
 

Uppdrag 
 
Som kommunikatör för länsgemensam vårdsamverkan mellan kommuner och VGR förväntas du 
 

• Initiera aktiviteter på länsgemensam nivå som utvecklar förståelsen för varandra samt 
bidrar till gemensamma arbetssätt inom vårdsamverkan mellan länets kommuner och VGR. 

• Vara intresserad av att lära dig verksamheten och agera nära verksamheten.    
• Utveckla och förvalta den länsgemensamma webbplatsen vardsamverkan.se. Arbetet med 

webbplatsen kräver en god samverkan med den kommunikatör som finns på VästKom. 
• Vara redaktör för alla webbsidor på vardsamverkan.se 
• Lyfta fram nyheter rörande samverkan mellan kommuner och VGR som kan vara av intresse 

och nytta för medarbetare och invånare.  

 



 

 

• Ha en samordnande och stöttande roll för webbredaktörerna/processledarna som arbetar 
med de delregionala webbplatserna och initiera gemensamma arbeten med dem för att 
driva utvecklingen på webben framåt, på både länsgemensam och delregional nivå. 

• Ha en drivande roll som kommunikatör i vårdsamverkansprojekt inom de strategiska 
områden som Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) angett som prioriterade. Under 
kommande period 2020-2021 kommer ett stort fokus vara att stödja arbetet med färdplan 
Nära Vård och dess koppling till FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och 
kunskapsstyrningen.  

 

En intressant kandidat har  
 

• Relevant högskoleutbildning och gärna erfarenhet från kommunikationsuppdrag inom 
kommun eller region 

• Ett strategiskt synsätt och en utpräglad förmåga att se helheter men trivs i ett klimat där 
arbetsuppgifter skiftar mellan det strategiska och det operativa 

• Modig och tar ansvar för att driva arbetet från ”ax till limpa” 
• Ha förmåga att prioritera och hantera många saker samtidigt, även under stress 
• Goda ledaregenskaper då du leder en process och jobbar i team med människor från olika 

organisationer  
• Är bra på att skapa relationer och få människor att samarbeta  

 
 

Placering 
 

• Tjänsten är gemensam för VästKom och VGR och kommer för närvarande att placeras på 
VästKom. Kontoret finns i Göteborg men annan placeringsort kan diskuteras. 

• Ledning och styrning sker från de två huvudmännens vårdsamverkansansvariga. Det 
primära arbetsteamet är vårdsamverkansteamen på VGR och VästKom samt VästKoms 
kommunikatör. Arbetsledande chef finns på VästKom. 

• Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning.  
 

Om du har frågor kan du kontakta;  
Anneli Assmundson Bjerde, chef  för välfärdsutveckling på VästKom 073-335 85 16  
Rose-Marie Nyborg, strateg, Koncernstab hälso- och sjukvård på VGR 070-780 12 12 
 
 
Ansökan med personligt brev, meritförteckning samt uppgift om löneanspråk ska vara oss 
tillhanda senast den 31 augusti 2020 via e-post till info@vastkom.se  
Välkommen med din ansökan!  
 
Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag 
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