Vårdsamverkan inom Göteborgsområdet söker en
vikarierande processledare till Temagrupp Psykiatri
Vår nuvarande processledare planerar föräldraledighet och vi söker dig som arbetar inom
Västra Götalandsregionen eller kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö,
och är intresserad av ett vikariat på 50 % med fokus på vårdsamverkan mellan kommun och
region.
Som processledare utgör du en drivande kraft i samverkansarbetet och medverkar till det
övergripande målet att utjämna skillnader i hälsa. Du kommer att ingå i ett forum med övriga
medarbetare under ledning av en samordnare.

Uppdrag som processledare innebär bland annat att
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tillsammans med temagruppen ta fram utvecklingsområden och förbättringsförslag
leda, samordna och följa processerna inom temagruppen
förbereda underlag till delårs- och årsrapport m.m.
driva och stödja arbetet i förekommande nätverk och arbetsgrupper
ta fram kommunikationsplaner och vara informationsbärare till/från temagruppen
utveckla gemensamma kompetensutvecklingsinsatser vid behov
arrangera och hålla ihop workshops och konferenser
utveckla mallar och verktyg för processers genomförande
omvärldsbevaka nationella och regionala nyheter och satsningar

Anställningsform och omfattning
Tjänsten avser vikariat fr.o.m. snarast t.o.m. 2020-12-31, ev. möjlighet till förlängning.
Din anställning kvarstår hos din arbetsgivare som via tjänsteköp ersätts för den tid du lånas ut
till vårdsamverkan.

Placeringsort
Vårt Samverkanskontor finns på Gullbergs Strandgata 36 D i Göteborg

Kvalifikationer
Som processledaren ska du ha erfarenhet från utvecklingsarbete/förändringsarbete från någon
av de samverkande organisationerna, gärna erfarenhet från både kommun och region. Du har
ett strategiskt synsätt och en utpräglad förmåga att se helheter. Relevant högskoleexamen är
ett krav. Erfarenhet av samverkansprojekt-/processledning är meriterande, liksom kunskap
om och erfarenhet av vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa/sjukdom/missbruk,
metodutveckling och handledning. Du är strukturerad och bra på att uttrycka dig i tal och
skrift. Gillar att arbeta med modern teknik, serviceinriktad och bekväm med att arbeta
självständigt men tycker att samverkan och relationer är viktigt och roligt.
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Om du är intresserad
Maila din intresseanmälan med ett personligt brev till anne-charlotte.larsson@vgregion.se
Sista ansökningsdag den 4 december 2019, men intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!

Upplysningar
Anne-Charlotte Larsson, processledare/samordnare, Ledningsgruppen, Mobil: 076 - 77 16 792
Zofia Simson Delauzun, processledare Temagrupp Psykiatri, Mobil: 0707-800 548,
mailto:zofia.simson.delauzun@vgregion.se
Pia Rydell, ordförande, Temagrupp Psykiatri, pia.rydell@vgregion.se
Läs mer om samverkan på vår webb:
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
Vårdsamverkan i Göteborgsområdet - Kommun och sjukvård
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