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Vår uppgift som samordningsförbund är att verka för att medborgare får stöd och rehabilitering som ger
dem möjlighet att försörja sig själva. Samspelets ägare och medlemmar är Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

Om verksamheten

När myndigheter samordnar sina resurser och sitt kunnande, kan man på ett kraftfullt sätt stödja
människor i svåra livssituationer. Målet är egen försörjning och därmed bättre livskvalitet. Finansiell
samordning för rehabiliteringsinsatser i samordningsförbund är unik verksamhet som lönar sig för både
människor och samhälle.

Samordningsförbundet Samspelet söker nu ny förbundschef till ett spännande uppdrag med fokus på
ledning, samordning och utveckling av verksamheten tillsammans med styrelse och övriga
samarbetspartners. Här kan du läsa mer om Samordningsförbundet Samspelet. 

Arbetsbeskrivning

Samordningsförbundet söker dig som har engagemanget och drivkraften att
samordna, bygga och utveckla verksamheter. I rollen som den sammankallande länken krävs en
utvecklad känsla för diplomati, tålamod samt förmåga att lyssna in och kommunicera.

Förbundschefens huvudsakliga arbetsuppgifter är att

• leda och samordna verksamheten utifrån styrelsens beslut och anvisningar
• företräda förbundet på tjänstemannanivå
• bereda ärenden till styrelsen och verkställa beslut
• upprätta styrdokument och avtal för förbundet
• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatser
• ansvara för den ekonomiska förvaltningen d.v.s. budgetarbete, fakturahantering,
verksamhetsplanering, årsredovisning, upphandling samt administration
• ansvara för kvartals- och halvårsredovisning samt bokslut
• stödja de insatser och projekt som helt eller delvis finansieras av förbundet
• samarbeta med andra samordningsförbund

Du blir anställd i någon av samordningsförbundets medlemsorganisationer. Provanställning kan komma
att bli aktuellt. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lämplig akademisk utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig för uppdraget,
samt har erfarenhet av ledarskap i form av chefsuppdrag.

Du har

• god kännedom om kommunal- och förvaltningsrätt samt offentlighets- och sekretesslag samt om hur
politiskt styrda organisationer fungerar
• erfarenhet av att leda och utveckla samarbete mellan olika organisationer
• erfarenhet av att ha arbetat med strategiska utvecklingsfrågor och större projekt t.ex. Europeiska
socialfonden
• goda kunskaper i både svenska och engelska
• lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, god kommunikativ förmåga

Det är meriterande om du har arbetat inom någon eller några av huvudmännens verksamheter, inklusive
ett samordningsförbund.



Vi söker dig som har ett stort intresse för utvecklingsfrågor. Du planerar, organiserar och prioriterar
arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt och är van att arbeta mot givna deadlines. För att lyckas i rollen
är du kreativ, initiativrik och resultatinriktad. Du är ansvarstagande och har förmåga att arbeta
självständigt med egna uppdrag. Du står för ett gott värdskap med stort kundfokus gentemot individer
och samverkande aktörer. Som person är du tydlig, målfokuserad, strategisk och har god
samarbetsförmåga. Du har en hög integritet och känsla för diplomati. Kommunikativ, relationsskapare
och uthållighet är andra personliga egenskaper vi värdesätter i den här rollen. 

Personliga egenskaper kommer ha stor betydelse i rekryteringen. 

Vi har tagit hjälp av Region Värmland med rekryteringen av denna tjänst. Vid frågor om rekryteringen
kontakta HR-strateg Agneta Qvist, 010-831 42 84. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Ref. nr. RS/221892
Kontakt Pernilla Mattsson, ordförande 010-1126878

Kenth Carlsson, vice ordförande 0703823533
Agneta Qvist, HR-strateg, Region Värmland 010-8314284
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