Sektor vård – och omsorg söker enhetschef till
särskilt boende
Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef med ansvar för särskilt boende inom sektor
vård - och omsorg som är en av tre sektorer i Socialförvaltningen. Ledningsgruppen består
av åtta enhetschefer samt en sektorchef. Enhetschef för särskilt boende med ansvarar för
Skållerudshemmet som är en enhet med 33 lägenheter där de som lever och bor initialt har
ett behov av stöd med det somatiska. Enheten har påhittiga medarbetare som bjuder in till
uppskattande aktiviteter för de som bor här. Skållerudshemmet ligger i ett naturskönt
område i Åsensbruk.
Arbetsuppgifter
Kunskapen om vem man utför sitt uppdrag för är grundförutsättningen för att arbeta i en
politiskt styrd organisation. Det är medborgaruppdraget som ska vara grunden i all offentlig
verksamhet. Styrande för uppdraget är verksamhetens lagstiftning, måldokument och
handlingsplaner. Som enhetschef är du ansvarig för de verksamheter som bedrivs inom din
enhet. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Det finns ett administrativt stöd
som delas inom ledningsgruppen.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleexamen med inriktning förvaltning och ledarskap. Meriterande
är grundkompetens inom vården och/eller ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.
Chefserfarenhet av liknande arbete är ett krav. Du har god förmåga att leda personal samt
driva och utveckla verksamhet. Då arbetet innehåller stor del dokumentation och
administration, kommer det naturligt för dig att utrycka dig både i tal och skrift. Som person,
förutsätter vi att du är trygg och empatisk. Du har personlig kompetens som
samarbetsförmåga, ärlighet, nyfikenhet och är drivande. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet. Körkort är ett krav. Vi arbetar för en jämnare könsfördelning och ser gärna
manliga sökande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Enheten genomgår just nu en positiv period av förändring där vi aktivt arbetar för att
utveckla vår verksamhet. Tillsammans skapar vi strategier för en kvalitativ vård och omsorg
i Melleruds kommun och just nu är vård och omsorgssektorn mitt i ett spännande
utvecklingsskede. Vi kommer införa digital dokumentation, rätt till heltid, IBIC och mycket
mer. Med en konstruktiv och positiv hållning finns utrymme för dig att vara med och forma
vardagen för dig och dina kollegor. I en mindre kommun är avstånden mellan
verksamheterna mindre och vi arbetar alltid för ett nära samarbete i alla riktningar.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev. Vi arbetar aktivt med att minska
pappersanvändningen och ser gärna att ansökan görs via e-post till
gunnar.karlsson@mellerud.se.
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