Projektledare – För införande av heltidsplan
Melleruds kommun med cirka 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland
med närhet till såväl vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg
och Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd
kommersiell och kommunal service.

Ditt uppdrag innebär att projektleda införandet av Melleruds kommuns ”heltidsplan”
inom kommunals avtalsområde. I projektet ingår utredning och ansvar för
framtagande av det beslutsunderlag som kan komma att bli en kommungemensam
bemanningsenhet.
Tjänsten är organisatoriskt placerad på Kommunstyrelseförvaltningens
personalenhet. Beställare för projektet är kommunchef och du rapporterar i
projektet till en styrgrupp som leds av HR-chef.
Framtida målsättning för din roll
Genom att bygga en bemanningsenhet ges stora förutsättningar för att vara chef
för enheten, efter att projektet slutförts.
Du arbetar med
Att införa heltidsplanen förutsätter nytänkande vad gäller schema, bemanning och
synsätt etc. I denna förändringsresa är du ett viktigt strategiskt stöd för våra
chefer. Som projektledare ska du planera, driva och förankra ditt arbete i nära
samarbete med våra verksamheter och med Kommunal. Du tar fram projektplan
för de olika deluppdragen utifrån fastställd aktivitetsplan. Du anordnar utbildningsoch informationstillfällen. Som projektledare skapar och leder du olika
grupperingar. Kommunikation är en självklar del av dina uppgifter.
För att klara arbetet som projektledare erfordras
•
•
•
•
•
•
•

Relevant högskoleutbildning eller meriter som arbetsgivaren bedömer
likvärdiga.
Goda kunskaper i svenska språkets tal och skrift.
Goda datakunskaper relaterade till projektet.
dokumenterad god erfarenhet av att leda och genomföra projekt samt god
erfarenhet att leda i förändringsprocesser.
Kunskap och erfarenhet av schemaplanering/bemanning på operativ och
strategisk nivå.
En förståelse och kunskap i arbetsrätt och arbetsmiljö.
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Vi söker Dig som
•
•
•
•
•

har förmågan att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer med chefer,
fackliga och medarbetare.
klarar av att arbeta självständigt och tillsammans med andra
är drivande och utvecklingsorienterad och har förmåga att hitta nya
lösningar.
kan se sammanhang, analysera komplexa frågor och hitta lösningar
har förmågan att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat.

Anställningsförhållande
Tillträde enligt överenskommelse.
Inledningsvis en AVA-anställning förlagd på 12 månader med en målsättning att
övergå i en anställning som chef för kommunens bemanningsenhet.
Omfattning: Heltid
Ansökan
Sista ansökningsdag 2018-01-31
Lön
Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk.
Upplysningar
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och
rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Ansökan till

karin.odhnoff@mellerud.se

Upplysningar

Karin Odhnoff, tf. HR-chef
karin.odhnoff@mellerud.se
Telefon: 0530-181 20, 072-857 16 45

Välkommen med din ansökan!

