Skaraborgs Kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för
Skaraborgs femton kommuner. Förbundets uppdrag är att stärka Skaraborg genom att
samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet samt att ta tillvara
medlemskommunernas intressen och främja samverkan mellan dem i syfte att bidra till
ett effektivt resursutnyttjande.

Vi söker nu

Delprojektledare för arbete inom
Skaraborgs satsning Fullföljda studier
Vill du vara med i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för
Skaraborgs 80 000 barn och unga? Fullföljda studier – att gå ur grundskolan
och gymnasiet med godkända betyg är en viktig faktor för att barn och unga
ska utvecklas och må bra, nu och i framtiden. Vi söker nu dig som
tillsammans med oss vill fortsätta det skaraborgsgemensamma arbetet med
att på olika sätt skapa förutsättningar för barn och unga att fullföljda sina
studier.
Uppdrag
Skaraborgs Kommunalförbund driver flera projekt och satsningar med syfte
att skapa förutsättningar för fullföljda studier. Vi söker nu minst en
delprojektledare, inledningsvis till projektet IMprove. Projektet har som
målsättning att öka genomströmningen inom gymnasieskolans
Introduktionsprogram.
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Du kommer vara en del av ett team med olika kompetenser och
erfarenheter. I rollen som delprojektledare kommer du ha ansvar för
vissa avgränsade områden där du förväntas arbeta självständigt. Du
kommer vara en del av Skaraborgs samlade satsning där du, övriga i
teamet och samverkansparter inom och utanför förbundet bidrar på
olika sätt. Vårt arbete genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt,
vilket du förväntas bidra kring.
Du kommer planera och samordna kreativa och samskapande möten,
nätverksträffar och workshops.
Du kommer i olika sammanhang arbeta med ändamålsenlig
kommunikation och information, såväl skriftligt som muntligt. Digitala
arbetssätt har stor betydelse i vårt utvecklingsarbete.
Du kommer arbeta med administrativa uppgifter och dokumentation.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill och kan bidra till att skapa förutsättningar för barn och
unga att fullfölja sina studier. Du har relevant högskoleutbildning och
erfarenhet av utvecklingsarbete inom skola/utbildning. Tidigare arbete med
barn och elever i behov av stöd, komplexa strukturer kring individer i
förskola/skola och/eller utmanande problematik kring barn och unga är
meriterande. Förståelse för behovet av att bryta stereotyper kring bland
annat kön värdesätts.
Du är en lösningsinriktad och handlingskraftig person som på ett
självständigt, tydligt och strukturerat sätt arbetar mot uppställda mål och har
god samarbetsförmåga. Du förstår vikten av att förankra, kommunicera och
presentera inom ditt ansvarsområde. Du är van vid digital kommunikation
och digitala arbetssätt. Det finns stor möjlighet att till viss del forma tjänsten
utifrån just din unika erfarenhet, kunskap och kompetens.
Information
Tjänsten som delprojektledare inom IMprove är en 2-årig projektanställning
med tjänstgöringsgrad 100% och tillträde hösten 2020. Möjlighet till
förlängning och fast anställning kan finnas. Skaraborgs Kommunalförbund har
sina lokaler i Skövde.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Utbildningsstrateg Hillevi Larsson 073-0516141
hillevi.larsson@skaraborg.se
Processledare Susanne Sandgren 070-3696658
susanne.sandgren@skaraborg.se
Förbundsdirektör Jan Malmgren, 072-2279084
jan.malmgren@skaraborg.se
Din ansökan med ett personligt brev och CV skickar du med e-post till
info@skaraborg.se, sista ansökningsdag 7 augusti 2020.
Mer information om arbetsgivaren
https://www.skaraborg.se/
https://www.utbildningskaraborg.se
Välkommen med Din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i
samband med denna rekrytering.

