Regionalt processtöd SUS
Samordningsförbunden arbetar med samverkan inom lagen för den Finansiella
samordningen. Som uppföljning av de aktiviteter/insatser som samordningsförbunden
finansierar används uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för
uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), det
nationella uppföljningssystem som alla samordningsförbund använder.
Samordningsförbunden i Västra Sverige är organiserade i ett nätverk där
förbundsgemensamma frågor lyfts. Då nätverkets nuvarande processtöd för SUS byter
tjänst för att arbeta med SUS nationellt söks nu en ersättare.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att stödja förbunden i framtagning och inmatning av uppgifter, utbilda
och förse samordningsförbunden i Nätverk Väst med SUS-kunskap samt ta fram och
sammanställa förbundsgemensam statistik genom uppföljningssystemet SUS. Arbetet
innebär även att för nätverkets räkning sammanställa material i rapporter och bevaka
eventuella förändringar i systemet. Du ska kunna representera förbunden vid eventuella
arbetsgrupper som rör systemets utvecklingsbehov samt ge stöd till förbunden vid
redovisningstillfällen kopplade till SUS. I rollen som processtöd kommer du att ingå i
arbetsutskottet i det regionala nätverket och rapportera till ordförande. Arbetet innebär
vissa resor.
Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper som
bedöms relevanta för uppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta med SUS, vana att
sammanställa statistik och att hålla i presentationer. För att du ska lyckas med detta
förutsätter vi att du har kunskap och erfarenhet från samverkansarbete. Uppdraget
förutsätter flexibilitet samt god förmåga att arbeta självständigt. Du är drivande och van
att arbeta målmedvetet med uppdrag i förhållande till deadlines. Du är öppen,
lösningsfokuserad, gillar att nätverka och skapa kontakter. Som person är du
ansvarstagande, noggrann, har lätt att formulera dig i tal och skrift. Särskilt meriterande
är om du har kunskap om utvärdering och jämställdhet. Vi kommer att lägga mycket
stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänstens omfattning är 50 % men annan omfattning kan vara möjlig. Du är idag
anställd hos någon av förbundens medlemmar. Du kommer ha kvar din anställning hos
denna myndighet och arbeta med detta uppdrag årsvis. Vi önskar tillsätta tjänsten
snarast.

Övrigt
Välkommen med din ansökan senast 30 september 2016, urval och intervjuer kommer
att ske löpande.
Ansökan skickas till:
Samordningsförbundet Göteborg Centrum
Skärgårdsgatan 4
414 58 Göteborg
Ansökningar tas även emot via e-post: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se
Upplysningar:
Helena Johansson, Processtöd SUS
Ola Andersson, förbundschef

tel. 031-366 62 38
tel. 070-305 27 55

