
  

  

MEDARBETARE  till Space Utlandspraktik 

 

 

Sjuhärads samordningsförbund söker en medarbetare till SPACE utlandspraktik vars syfte är 

att unga kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning 

eller komma närmare arbetsmarknaden. I arbetet varvas aktivitet i grupp med individuella 

möten. Varje deltagare är med under en förberedande fas, praktikperiod i utlandet samt en 

uppföljande fas. Personal stödjer deltagarna i förberedelser och efterarbete i Sjuhärad och 

medverkar under inledande och avslutande delar av utlandspraktiken.  

 
Arbetsuppgifter  

Tillsammans med projektledaren tar du ansvar för planering och genomförande av aktiviteter för 

unga vuxna i behov av stöd för att hitta sin plats i arbetslivet. Du kommer att leda gruppaktiviteter 

och ha enskilda möten både i Sjuhärad (mestadels i Fristad men även andra platser kan vara 

aktuella) samt utomlands ca två veckor per halvår. Administration ingår. I allt arbete gäller att ta 

hänsyn till/förbättra tillgänglighet, likabehandling och jämställdhet. Du arbetar för och 

tillsammans med deltagare, personal samt förbundet och dess ägarparter. 

 

Kravspecifikation   

Du är positiv och förtroendeingivande med relevant utbildning och lämplig arbetslivserfarenhet. 

Du har ett coachande förhållningssätt och har gärna kunskap i stödjande metoder som ACT, 

Supported Employment eller liknande. Metodutveckling sker löpande och du behöver kunna vara 

flexibel i tillämpning av olika modeller eller redan upparbetade metoder. Du kan arbeta 

självständigt, är initiativrik och har förmåga att fatta egna beslut när det behövs samtidigt som du 

en god samarbetspartner och lagspelare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.  

 

Anställningsform  

Sjuhärads samordningsförbund ägs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda tillsammans med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Bemanning sker vanligen genom att befintlig 

personal hos någon av parterna övergår till tidsbegränsade uppdrag som köp av tjänst istället för 

att förbundet är arbetsgivare, men extern rekrytering, eller köp av tjänst genom extern part är 

möjlig.    

 

Rekryteringen omfattar en heltid eller motsvarande 17/2 2020 till 31dec 2020. Tjänsten är ett 

vikariat under en tjänstledighet och kan komma att övergå till fast tjänst.     

Programmet bekostas genom Sjuhärads samordningsförbund, samt ingår i ett nationellt 

projekt ”MOVES” ägt av SKR (fd SKL) med medel från ESF, Europeiska socialfonden.  

Läs mer om förbundet och verksamhet på www.sjusam.se . Frågor om tjänsten besvaras av 

förbundschef Anna Fagefors 033-430 10 09 eller av Projektledare Malin Karlsson 0731 40 27 64.  

 

Sista ansökningsdag är 2020-01-10 och intervjuer beräknas ske löpande även under 

ansökningsperioden. Perioden kan komma att avslutas i förtid om lämplig person för uppdraget 

rekryteras innan tidsfristen löpt ut.  

 

Ansökan skickas till:  

Kansli@sjusam.se eller 

Sjuhärads samordningsförbund  

Bryggaregatan 8  

503 38 Borås 

http://www.sjusam.se/
mailto:Kansli@sjusam.se

