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Studentmedarbetare till vård och omsorgskontoret

STUDENTMEDARBETARE till VÅRD OCH
OMSORGSKONTORET
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Det händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i
Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi
erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi
Norrköpings framtid.

Läser du socionomprogrammet vid Linköpings universitet och vill ha ett spännande extrajobb som ger dig
relevant erfarenhet? Då kan det vara dig vi söker!

Vilka är vi?

Under 2022 pågår en pilot med att testa en ny yrkesroll – gruppledare - inom vård- och omsorgskontoret. Detta har två syften; dels att
åstadkomma ett mer nära ledarskap i verksamheterna och dels att ge enhetschef/verksamhetschef möjlighet att arbeta mer strategiskt.
Piloten följs av en lärande utvärdering och under 2023 kommer en utvidgning att ske med att testa gruppledare inom särskilt boende
(äldreomsorg) samt inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst att handla om att stötta de enheter som ska testa gruppledare. Det kan bland annat innebära att delta
i förberedelser inför införandet, stödja vid urval, dokumentation av utformning av rollen, rapportskrivning, avstämningar med enhetschef
och gruppledare samt utvärdering av processen.

Utvärderingen kan innefatta jobbskuggning av gruppledare, intervjuer med enhetschef och gruppledare, fokusgrupper/enkät med övriga
medarbetare, men eventuellt också brukarkontakter. Dina arbetstider anpassas efter dina studier och kommer i snitt att motsvara 20-25%
av en heltidsanställning.

Vem är du?

Vi söker dig som till våren påbörjar termin 6 på socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Du är intresserad av ledarskapsfrågor
och vi ser gärna att du har erfarenhet från vård- och omsorg. Som person är du inspirerande och har en god pedagogisk förmåga.

Du har tillgång till en utsedd handledare men kommer att arbeta förhållandevis självständigt med dina arbetsuppgifter och det krävs
därför att du kan planera och strukturera  ditt arbete.

Välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten

Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform:  allmän visstid
Längd på anställning:  Tidsbegränsad anställning under termin 6 och 7, med en omfattning motsvarande 20-25% av en heltidstjänst per
månad
Tillträdesdatum:  Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Sista ansökningsdatum: 24 november
Kontakt: Ann-Christine Larsson, forskningshandledare, beredning och utredningsenheten, vård- och omsorgskontoret, 011-15 63 68,
ann-christine.larsson@norrkoping.se

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun
använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Vi undanber oss
alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
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