Nu söker Kommunförbundet Västernorrland

Regional utvecklingssamordnare
för VFU-verksamhet
-

inriktning sjuksköterskestudenter i kommunal vård- och omsorg

Tjänsten är en AVA under 2017-10-01-2018-09-30, på 100 procent.
Eventuellt finns möjligheter till förlängning av tjänsten. Kommunerna i
Västernorrland förstärker sitt arbete i att erbjuda attraktiv VFU
(verksamhetsförlagd utbildning) med hög kvalitet till studenter på
sjuksköterskeprogrammet och dess specialistutbildningar. Som
utvecklingssamordnare arbetar du med länsgemensamma frågor som
rör kvalitet och utveckling av VFU-verksamhet inom kommunernas vård
och omsorg. Arbetet sker i samarbete med länets kommuner,
Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du medverkar till utvecklingen av kommunernas
vård- och omsorg som attraktiv VFU-plats av god kvalitet. Det innebär
bland annat nära samarbete med kommunernas kontaktpersoner och
sjuksköterskor samt att vara kommunernas talesperson i VFUrelaterade frågor gentemot universiteten. Arbetet utgår ifrån befintliga
VFU-avtal och kommunernas behov.
Innovativt arbete kring utveckling av nya sätt att arbeta med VFU samt
utveckling och implementering av modeller för handledning är centrala
delar. I arbetsuppgifterna ingår att du initierar och anordnar olika
aktiviteter (seminarier, workshops etc.) samt viss administration.

Dina kvalifikationer
•
•
•
•
•
•
•

Legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkesverksamhet
Utbildning motsvarande lägst magisternivå i omvårdnad
Utbildning i handledningsmetodik 15 hp eller motsvarande
Erfarenhet av att handleda studenter
Pedagogiska erfarenheter är meriterande
Som person är du flexibel, har lätt för att samarbeta, är bra på att
arbeta självständigt och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Körkort är ett krav eftersom du arbetar över hela länet

Din placering är i våra trevliga lokaler i Härnösand. Anställningen är
tidsbegränsad och gäller under läsåret 2017-18 med eventuell möjlighet
till förlängning.

Frågor om tjänsten
Madeleine Blusi, forskare och vetenskaplig ledare, tfn 070-355 18 48,
e-post: madeleine.blusi@kfvn.se
Sirpa Virtanen, verksamhetschef, tfn 070-320 85 41,
e-post: sirpa.virtanen@kfvn.se

Fackliga representanter
Camilla Carpholt, Ledarna, 073-038 77 63
Åsa Claeson Nordin, SACO, 070-216 29 89
Fredrik Kjellman Ölmerud, Vision, 072-521 14 30

I Din ansökan
Ansökan med CV samt kopior på handlingar du vill åberopa, skickar du
senast den 15 augusti 2017 till:
Inger Lind
Kommunförbundet Västernorrland
Järnvägsgatan 2
871 04 Härnösand
info@kfvn.se

