Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, arbetar för att stärka Sjuhäradområdets utveckling. Förbundet är en kommunal
samverkansorganisation med uppgift att tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen och främja deras samverkan.
För mer information: www.borasregionen.se

Drivs du av samhällsengagemang och vill göra skillnad? Är du en person som gillar en roll i gränslandet
mellan teknik och verksamhet med många kontaktytor? Vill du arbeta med frågor som rör kommunal
verksamhetsutveckling med stöd av IT? Då kan detta vara en tjänst för dig!

eSamordnare – Boråsregionens eKontor
Arbetsuppgifter
Boråsregionen har inrättat ett eKontor som ska stödja och stimulera de åtta medlemskommunernas
satsningar inom digitaliseringsområdet. Du kommer att driva digitaliseringsfrågor, arbeta med och
vidareutveckla gemensamma kommunala lösningar och stödja kommunernas verksamhetsutveckling med
stöd av IT. Aktuella frågor är eHälsa, informationssäkerhet, eArkiv, eTjänster, distansmöten och mobilt
arbetssätt. eKontoret ansvarar för nätverk eSamhälle respektive eHälsa bestående av representanter från
medlemskommunerna. Förankring och dialog med kommunerna kring pågående arbete och
utvecklingsaktiviteter är centralt.
Du kommer att företräda Boråsregionens kommuner i arbetet med andra regionala och nationella
myndigheter och organisationer, exempelvis Västra Götalandsregionen och övriga kommunalförbund i
Västra Götaland.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att passa för detta uppdrag ser vi att du:
•
•
•
•
•
•
•

Har universitets- eller högskoleutbildning som är relevant för uppdraget
Är en drivande kraft och kan entusiasmera omgivningen till att bidra i utvecklingen
Har god erfarenhet av projektledning och utredningsarbete, helst från offentlig verksamhet
Har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift och kan presentera
komplex information på ett begripligt sätt, dvs framställa rapporter och beslutsunderlag av hög
kvalitet
Är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare
Tar initiativ och har lätt för att ta kontakt och arbeta med både verksamhetsföreträdare och
uppdragsgivare
Har ett strategiskt synsätt med utvecklad analytisk förmåga att se helhet och sammanhang

Du måste även ha körkort och tillgång till bil. Meriterande är praktisk kunskap om IT-drift och
förvaltning.
Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidare. Tillträdesdatum och lön efter överenskommelse.
Ansökan
Din ansökan tillsammans med meritförteckning och uppgift om löneanspråk skall vara inkommen senast
2018-04-25 via e-post till info@borasregionen.se. Vi gör löpande urval så vänta inte för länge med att
ansöka.
Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag!
Övrig information
Har du frågor om anställningen kontakta Regionutvecklingschef Joakim Svärdström antingen via SMS
med er kontaktinformation på 0768-171782 alt. joakim.svardstrom@borasregionen.se
Välkommen med din ansökan!

