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Samordningsförbundet Värend söker en sam-

ordnare till Finsamteamet 
 
Är du intresserad av att jobba som samordnare, med coachande förhållningssätt i 
Finsamteamet, på uppdrag av Samordningsförbundet Värend? 
 
Samordningsförbundet Värend (Finsam) är bildat av Försäkringskassan, Alvesta, 
Tingsryd och Växjö kommuner, Arbetsförmedlingen och Region Kronoberg. Ända-
målet med förbundets insatser är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin för-
måga att utföra förvärvsarbete, genom finansiell samordning inom rehabiliterings-
området.  
 
Målgruppen för s.k. basverksamheten – Finsamteamet, är i nuläget personer mellan 
16-64 år med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabilite-
ringsinsatser för att nå egen försörjning och folkbokförda i Alvesta, Tingsryd eller 
Växjö kommun.  
 
Vi söker nu, en samordnare – 100 % till Finsamteamet, med tillträde snarast!  
 
Gillar du att vara ”spindeln i nätet”, utmana dig själv och vara möjlighetsletare? 
Dessa ingredienser i arbetet får du som samordnare i Finsamteamet. Du är bra på 
att skapa förtroende, har god förmåga att bygga nätverk, kan både samarbeta i 
team och arbeta självständigt. 
 
Finsamverksamheten utgår från lokalen i Växjö, men ska utföras/förläggas vid be-
hov i Alvesta och Tingsryd. 
 
Du kommer att jobba både med gruppverksamhet/utbildning och individuell coach-
ning, allt med syftet att den enskilde ska öka sin förmåga att utföra förvärvsarbete 
eller studera. Verksamheten har i huvudsak karaktären förberedande arbetsrehabi-
litering utifrån en helhetssyn där samordningen är central. I gruppverksamheten 
kommer du tillsammans med de andra samordnarna att ansvara för de te-
man/moment som ingår. 
 
I samordnarnas arbetsuppgifter ingår även regelbundna kontakter och träffar med 
rekryteringsgruppen och andra samverkande aktörer, samt att vara med och ordna 
samverkansträffar och frukostmöten för handläggare/behandlare inom ägarorgani-
sationerna.  
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Du är som person trygg i dig själv och har förmåga att arbeta både i team och pla-
nera dina självständiga arbetsuppgifter i samklang med teamet. Du har erfarenhet 
av att arbeta med målgruppen och förmåga att möta dem med respekt.  
 
Den person vi söker ska vara anställd hos någon av samordningsförbundets parter. 

Under tiden du arbetar på uppdrag åt Samordningsförbundet Värend, har du din 
anställning och formella chef kvar hos din ordinarie arbetsgivare, men får förändrat 
uppdrag i tjänsten. Detta sker i dialog med arbetsgivaren. Förbundschefen leder och 
fördelar det dagliga arbetet inom Finsamverksamheten.  
 
Låter detta som ett spännande och utvecklande jobb, så är du välkommen med an-
sökan, vilken innehåller beskrivning av dig själv, din utbildning och dina erfarenhet-
er till Samordningsförbundet Värend, senast den 10 januari 2017. 
 
Har du frågor om mer detaljer i arbetet, ring till tel.  0733-28 80 17 eller mejla;  
kerstin.petersson@sfvarend.se  
 
Du kan skicka din ansökan till kerstin.petersson@sfvarend.se  
eller till:  
 
Kerstin Petersson 
Förbundschef 
Samordningsförbundet Värend 
Kungsgatan 13 A 
352 31 Växjö 
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