Kommunförbundet Västernorrland arbetar målmedvetet tillsammans med
länets kommuner och regionala aktörer med att utveckla välfärden. Vi arbetar
långsiktigt för att utveckla kunskap och metoder som gör nytta både för våra
kommuner och för medborgare.

Nu söker vi:

Forskare 50% under 1 år
Länets socialtjänster vill möta framtidens utmaningar genom att prioritera
kompetensförsörjningsfrågor och utveckling av hållbara attraktiva
arbetsplatser. För att stödja kunskapsbaserad utveckling söker vi nu
forskarstöd inom området arbetsmiljö och organisation. Målet är att lägga
grunden för ett långsiktigt kunskapsbaserat utvecklingsarbete inom
socialtjänsten.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa en kunskapsöversikt inom området, ringa in socialtjänstens behov
och identifiera utvecklingsområden
• Samarbete med länets stödfunktioner och nätverk som är relevanta för
området vilket innebär nära dialog med verksamheterna, presentera
forskningsresultat, förankra det pågående arbetet och inspirera till
fortsatt utvecklingsarbete
• Skriva forsknings- och/eller projektansökan
Kvalifikationer
Du ska vara disputerad forskare inom relevant ämnesområde i relation till
forskningsområdet arbetsmiljö och organisation. Du ska ha kunskap om och
erfarenhet av välfärdsorganisationer, särskilt meriterande är
socialtjänstområdet. Du ska vara intresserad av verksamhetsnära forskning
och kunskapsutveckling samt ha goda kunskaper om att söka forsknings- eller
projektmedel. Du bör ha erfarenhet av att bedriva processinriktat
utvecklingsarbete. Arbetet kräver nära samarbete med länets olika nätverk.
Du bör vara kreativ, lyhörd och driven. Vi erbjuder dig en dynamisk miljö med
många kompetenta kollegor som är fokuserade på utveckling av länets
socialtjänster. Din placeringsort är Härnösand.
Tjänstens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad och gäller under ett år. Tjänstgöringsgraden
50% och tillträde snarast möjligt.

För mer information kontakta
Sirpa Virtanen, Chef för Social hållbarhet och FoU tfn 070-320 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se.

Fackliga representanter:
Peer Erik , Vision
Camilla Carpholt, Ledarna
Åsa Claesson Nordin, SACO
Din ansökan
Ansökan med CV samt kopior på handlingar du vill åberopa, skickar du senast
den 28 februari 2017 till:
Inger Lind
Kommunförbundet Västernorrland,
Järnvägsgatan 2, 871 45 Härnösand.
info@kfvn.se
Vi sköter rekryteringen själva och undanber oss därför vänligt men bestämt
alla samtal från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringstjänster.
kfvn.se

