Ledig tjänst – Digitaliseringssamordnare
Vill du bli Saras arbetskamrat och som digitaliseringssamordnare på Fyrbodals
kommunalförbund, tillsammans med kommunerna, utveckla och driva på utvecklingen inom
digitalisering?
I arbetet ingår att samordna och stimulera medlemskommunernas arbete och initiativ inom
digitalisering. Det kan t.ex. vara att driva specifika sakfrågor eller starta och koordinera olika
projekt och uppdrag. Du kommer, tillsammans med en kollega, att vara en drivande part för
digitalisering i våra 14 medlemskommuner där du bland annat leder delregionala nätverk.
Fyrbodal deltar också i ett arbete tillsammans med andra kommunalförbund i Västra Götaland
med gemensamma frågor kopplat till digitalisering för de 49 kommunerna. Som exempel kan
nämnas att arbeta med gemensamma kommunala lösningar, utredningar och stöd för införande
inom områden som säkerhets- och kommunikationslösningar, verksamhetsprocesser och
verksamhetsstödjande applikationer inom olika delar av den kommunala förvaltningen – stort
fokus finns på socialtjänsten där det sker en större utveckling de närmaste åren. Förankring och
dialog med kommunerna kring pågående arbete och utvecklingsaktiviteter är centralt och
styrande i arbetet.
Är du en person som gillar en roll i gränslandet mellan teknik och verksamhet med många
kontaktytor kan detta vara en tjänst för dig.

Kvalifikationer
•

Du har god erfarenhet av projektledning/styrning och utredningsarbete, med koppling
till digitalisering.

•

Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift och kan
presentera komplex information på ett pedagogiskt sätt, d.v.s. framställa rapporter och
beslutsunderlag av hög kvalitet samtidigt som informationen är enkel att ta till sig.

•

Du är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en
lagspelare.

•

Tar egna initiativ och har lätt för att ta kontakt och arbeta tillsammans med både
verksamhetsföreträdare, uppdragsgivare och leverantörer.

•

Har ett strategiskt synsätt med förmåga att se helhet och sammanhang.

•

Har erfarenhet från, och/eller förståelse för politiskt styrd verksamhet.

•

Är universitets- eller högskoleutbildad. Med fördel inom områdena systemvetenskap
eller informationsvetenskap.

•

Meriterande med erfarenhet av upphandling och kunskap kring lagen om offentlig
upphandling (LoU).

Personliga egenskaper
•
•
•
•
•
•

Du är lyhörd, handlingskraftig och utvecklingsorienterad.
Du är kommunikativ.
Du har god analytisk förmåga och kan förmedla komplexa sammanhang.
Du har lätt för att röra dig mellan strategisk och operativ nivå.
Du är bra på att bygga relationer.
Du drivs av samhällsengagemang och vill göra skillnad.

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra
medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Om Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra
Götalands län. Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta
för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna.
Genom samverkan blir Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.
Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 2019-01-25 på e-post: kansli@fyrbodal.se
Anställningsform
Projektanställning t.o.m. 2020-12-31.
Anställningens omfattning
Heltid 100%
Tillträde
Snarast möjligt, eller efter överenskommelse.
Ort
Uddevalla
Kontakt
Teamchef Välfärd Titti Andersson, tel. 0522-44 08 54, titti.andersson@fyrbodal.se
Fackliga företrädare
Helen Helleborn (SACO), tel. 0522-44 08 50 eller
Sara Herrman (TCO), tel. 0522-44 08 56

