Enhetschef till Rehab- och korttidsenheten
Vi söker dig som vill jobba som enhetschef med ansvar för rehab– och korttidsenheten i
sektorn vård och omsorg, som är en av tre sektorer under Socialförvaltningen.
Ledningsgruppen består av åtta enhetschefer samt en sektorchef. I rehab – och
kortidsenheten arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor,
hjälpmedelstekniker och vaktmästare. Just nu är det extra spännande då detta innebär en ny
organisation. Verksamheten skall flytta till nya lokaler inom två år och vi ser chansen att
utveckla verksamheten där första steget är att göra rehab och korttid till en enhet.
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 enheter som bedrivs inom din enhet.
Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du ansvarig för att leda verksamheten i
det kommunala hälso- och sjukvårdsarbetet samt arbetet utifrån socialtjänstlagen. Detta
innebär att upprätthålla ett välfungerande internt arbetsteam, men också att verka för ett
välfungerande teamarbete med övriga vårdgivare såväl extern som internt. Det finns ett
administrativt stöd som delas inom ledningsgruppen.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleexamen med inriktning ledarskap, förvaltning och ser gärna att
du har en grundkompetens inom yrken som arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska
eller erfarenhet av kommunal rehabilitering. Det kan finnas annan utbildning som
arbetsgivaren finner likvärdig. Chefserfarenhet av liknande arbete är önskvärt. 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.
Vad kan vi erbjuda dig?
Enheten genomgår just nu en positiv period av förändring där vi aktivt arbetar för att
utveckla vår verksamhet. 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.
Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till semesterdagstilläggsväxling och
kompetensutveckling. Varmt välkommen med din ansökan via e-post till
ansokan.sn6@mellerud.se.
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