Coompanion Kronoberg söker projektledare
Till projektet SÖKA

(Samverkan för ökad kunskap mellan ASF och Arbetsförmedlingen)
Coompanion är en organisation som arbetar för att fler ska starta företag tillsammans och
stärker de som redan driver företag tillsammans. Vi finns i hela Sverige och jobbar med alla
former av kooperativ, däribland (arbetsintegrerande) sociala företag, förkortat ASF.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi nu skapat ett projekt som ska förenkla
rutinerna och underlätta samarbetet mellan länets sociala företag och Arbetsförmedlingen.
Projektet är på två år och har två huvudmål
•
•

Underlätta information och kommunikation mellan organisationerna.
Skapa rutiner, med kundnyttan i fokus, som
- minskar arbetstid för handläggning av beslut och placeringar för både
Arbetsförmedlingen och de sociala företagen.
- Minskar tidsåtgången för uppföljning av beslut och placeringar.
-möjliggör regelbunden information till Arbetsförmedlingens personal om
vad sociala företag erbjud er och kan användas till.
-möjliggör regelbunden information till personal och ledning i sociala företag
om vad Arbetsförmed lingen har för målsättningar, förändringar i regelverk,
uppdrag och beslutsvägar mm.

Tjänstens omfattning: 100%
Anställningsform: visstidsanställning (projektanställning) på 2 år och startar 1 mars 2018.

Projektledarens roll
Arbetet innebär att vara drivande och samordnande projektledare för projektet SÖKA.
Din roll som projektledare är att se till att projektet utvecklas och går framåt, att samordna
möten med referens- och styrgrupp, att genomföra kartläggningar, intervjuer och analyser
samt att verka för att informationsmaterial skapas.
Du är en facilitator och behöver vara van vid att arbeta med olika samarbetsparter och flera
processer på en gång. Dina närmaste samarbetspartner är andra personer som är
yrkesverksamma inom sociala företag samt medarbetare på Arbetsförmedlingen, utöver
personal på Coompanion. Du kommer att arbeta i team med en av Arbetsförmedlingens
utsedda medarbetare. Du kommer ha din arbetsplats på Coompanion Kronoberg.
I arbetet ingår inte några deltagare eller någon handledning av individer.
En stor del av projektets aktivitet handlar om framtagning av digitalt informations- och
kunskapsmaterial (exempelvis filmer). För framställning av de digitala produktionerna, med
tillhörande utbildningar, kommer externa företag att anlitas.

Kompetenskrav
•
•
•
•

erfarenhet av hur sociala företag är organiserade och hur de arbetar
erfarenhet av projektledning eller projektkoordinering
Akademisk examen
Körkort och tillgång till bil

Meriterande är också
•
•

Egen arbetslivserfarenhet inom denna bransch
Erfarenhet kommunikationsarbete

Vem är du?
Du är en driven person som är van att arbeta självständigt. Du tar initiativ till nya
lösningar, är lyhörd för andras input och är bra på att samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet för tjänsten.

Vad kan vi erbjuda dig?
Coompanion Kronberg samarbetar med många företag och aktörer och som anställd hos
oss hamnar du i ett stort nätverk. På Coompanion får du en anställning med allt vad det
innebär i form av marknadsmässig lön, semester, tjänstepension och försäkringar enligt
kollektivavtal. Friskvårdsbidrag erbjuds också.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetsledare Nina Englund,
Coompanion Kronoberg på e-post nina.englund@coompanion.se eller på
telefon 073-391 50 33.
Vi behöver ditt CV och personliga brev senast 10 januari 2018. Urval kommer dock ske
löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen.
Vi undanber oss vänligen för kontakt från säljare och rekryteringsföretag.

