Utvecklingsledare till välfärd och folkhälsa- område
funktionsnedsättning
Örebro
Ärendenummer:
RU:2017:51
Vi behöver dig som vill vara med i vårt team och leda arbetet med kunskapsutveckling och
samverkan inom området välfärd och folkhälsa. Ditt uppdrag blir att arbeta med fokus på område
funktionsnedsättning. Är du den vi söker efter?
Verksamhetsbeskrivning:
Förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Vårt uppdrag är
att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett
och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, trafik och
samhällsplanering. Förvaltningen består av ca 300 medarbetare.
Område välfärd och folkhälsa består av 12 medarbetare som ansvarar för att utveckla metoder och
kunskap och att leda samverkan mellan regionen, kommunerna och civilsamhället när det gäller
frågor rörande social välfärd och folkhälsa. Arbetet utgår från de politiska mål som finns i den
regionala folkhälsoplanen och i det regionala programmet för social välfärd.
Arbetsuppgifter:
Vi söker en utvecklingsledare med speciellt fokus inom området funktionsnedsättning.
Som utvecklingsledare kommer du att:

Bidra till regional utveckling inom område funktionsnedsättning i samverkan med länets
kommuner, regionen, civila samhället, universitetet m fl.

Bidra till förbättringsarbete och kunskapsutveckling inom området

Stödja kommunerna i deras utvecklings- och kvalitetsarbete

Driva strategiska nätverk inom området
Du kommer att arbeta i team med andra utvecklingsledare och projektanställda inom området
välfärd och folkhälsa.
Kvalifikationer:
Du har en akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området, önskvärt är att du har
en masterutbildning. Du har kunskaper inom området funktionsnedsättning med fokus på LSS och
psykisk funktionsnedsättning. Vi tror att du har erfarenhet från arbete inom kommunal socialtjänst
och du är van att jobba i projekt och utvecklingsarbete.
Du är kommunikativ både skriftligt och muntligt. Du är pedagogisk och du har erfarenhet av
samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer.
Som person vill vi att du har stor intiativkraft och ledaregenskaper. Vi vill att du är analytisk,
strategisk samt att du har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort är en nödvändighet då resor i länet förekommer.
Anställningsform:
Tillsvidare
Tillträde:
Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Upplysningar:
Områdeschef, Marie Gustafsson, 019-602 63 61
Fackliga företrädare:
Vision, Pia Browall, 019- 602 27 57
SACO, Anders Bäckman 019- 602 66 58

Hemsida: www.regionorebrolan.se
Sista ansökningsdag:
2017-12-10
För att söka tjänsten måste du logga in/skapa användare.
Ansökan ska innehålla personligt brev, fullständig CV samt adressuppgifter och referensnummer till
sökt tjänst. Intyg, betyg, examensbevis samt referenser ska lämnas vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om
annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

