Vi söker en Verksamhetsansvarig
Om Tjänsten
• Verksamhetsansvarig med arbetstid i huvudsak förlagd till dagtid, men kvälls- och helgtjänstgöring
kan förekomma
• Leda det systematiska kvalitetsarbetet
• Upprätthålla verksamhetens säkerhet
• Representera jouren i kontakt med externa samarbetspartners tillsammans med övrig personal
• Planera verksamhetens aktiviteter utifrån budget samt budgetuppföljning
• Administrativa uppgifter såsom fakturering och ansökan av ekonomiska medel
• Planera och hålla föreläsningar samt utbildningar med fokus på närområdet
• Delta i vår verksamhet för stödsökande
Vi tror att du:
• Är utbildad socionom eller har likvärdig akademisk utbildning
• Har dokumenterad teoretisk kunskap om mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer
• Är väl insatt i de lagar och regler som styr kvinnojourernas verksamhet
• Har erfarenhet av socialt arbete
• Är driven, flexibel och självgående – men även har lätt för samarbete
• Är kommunikativ och således uttrycker dig väl i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från idéburen sektor
• Vana att föreläsa och utbilda
• Kunnighet i flera språk än svenska och engelska
• Datorvana, däribland erfarenhet av Office-paketet och Google Drive
• Erfarenhet av sociala medier, i synnerhet Facebook och Instagram
Vi kan erbjuda dig:
• En givande tjänst där du tillsammans med oss arbetar för att såväl stötta våldsutsatta som att
förebygga våldet
• Stort eget ansvar över dina arbetsuppgifter
• Stor möjlighet att påverka aktiviteter jouren ska medverka i.
• Flexibla arbetstider
• Friskvårdsbidrag på 2 000 SEK per år
• En liten arbetsplats med trevliga lokaler i Västerort
Övrig information
Tjänsten är på minst 75% med tillsvidareanställning efter 6 månaders inledande provanställning.
Arbetstiden är flexibel. Friskvårdsbidrag på 2 000 SEK per år utgår.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan
komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer www.sthlmvastjour.se Frågor om tjänsten besvaras via mail: ordforande@sthlmvastjour.se
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ovanstående mail senast 31 mars.
Välkommen med din ansökan!

