PROCESSLEDARE INTEGRATIONSSAMVERKAN
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska utarbeta en strategisk plan för struktur och samverkan i
integrationsområdet. Arbetet kommer att genomföras som ett ettårigt projekt, som syftar till att ge
Boråsregionens kommuner och andra aktörer inom integrationsområdet en plattform för att på ett
strategiskt, strukturerat och verkningsfullt sätt arbeta i samverkan för att ge alla nyanlända, oavsett ålder,
goda och likvärdiga förutsättningar att ta del av samhällslivet i Sjuhärad.
Vi söker nu en processledare som under ett år ska samordna projektet. Vi ser gärna sökanden som idag
arbetar inom någon av våra medlemskommuner.
Arbetsuppgifter
Processledaren ska samordna arbetet och driva projektet. Projektet kommer att ske i nära samarbete med
medlemskommunernas berörda verksamheter. Även andra aktörer såsom länsstyrelsen, migrationsverket,
arbetsförmedlingen, högskolan, polisen och civilsamhället kommer att involveras.
Under projekttiden ska en strategisk plan utarbetas, omfattande
• Kartläggning av befintliga samverkansstrukturer
• Inventering av pågående verksamhet och projekt
• Utarbeta plan för framtida samverkansstrukturer
• Uppdragsbeskrivningar för berörda nätverk
• Identifiera önskvärda samarbetsområden
• Prioritering av samverkansinsatser
Kvalifikationer
För att passa för detta uppdrag ser vi att du
• Är en drivande, självständig, lyhörd, strukturerad och initiativrik person
• Har kännedom om att arbeta i en politiskt styrd organisation
• Har vana vid att leda processer och/eller projekt
• Trivs med att arbeta både enskilt och tillsammans med andra
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Har relevant universitets- eller högskoleutbildning. Erfarenhet från arbete som innehåller
samverkan och gränsöverskridande arbete är meriterande.
Anställningsvillkor
Heltid. Visstidsanställning under ett år. Tillträde och lön efter överenskommelse. Placeringsort Borås.
Ansökan
Ansökan tillsammans med meritförteckning ska vara inkommen senast 2017-08-20 via e-post till
info@borasregionen.se Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag.
Övrig information
Har du frågor om anställningen kontakta förbundsdirektör Magnus Haggren på tfn 0733-060446 alt mail till
magnus.haggren@borasregionen.se eller beredningsansvarig Gunilla Bothén tfn 0706-39 59 50 alt. mail till
gunilla.bothen@borasregionen.se
Välkommen med din ansökan!

