
 
Förbundschef till Sunnerbo Samordningsförbund 
 
Är du genuint intresserad av individanpassade samverkansinsatser och verksamhetsutveckling samt 
brinner för att bidra till att människor långt ifrån arbetsmarknaden kommer i sysselsättning? Då kan 
tjänsten som förbundschef var något för dig! 
 
Samordningsförbundet utvecklar och inspirerar till samverkan, bland annat genom att ge stöd till 
samverkansparterna för att starta, utveckla och implementera verksamheter. Samordningsförbundet 
ger en möjlighet att skapa flexibla, effektiva och lokalt anpassade lösningar. Sunnerbo 
Samordningsförbunds ägare är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och de tre 
kommunerna, Ljungby, Markaryd och Älmhult. 
 
Om jobbet 
Du ansvarar för att driva, utveckla, och kommunicera förbundets uppdrag i samverkan med olika 
aktörer. Förbundschefen är samordningsförbundets verkställande tjänsteman som ansvarar för 
ledning och utveckling av samordningsförbundet med uppdrag av förbundets styrelse. 
Arbetsuppgifterna är omväxlande av både strategisk och operativ karaktär. 
 
Förbundschefen är förbundets ansikte utåt, där din uppgift blir att leda arbetet genom att utveckla 
samverkansformer på strukturell nivå mellan ägare/myndigheter.  
Det sker genom att du: 
 

- ansvarar för att de verksamheter som förbundet finansierar når uppsatta målen med hjälp av 
strategiskt arbete.  

- ansvarar för att all administration sköts utifrån de krav som finns.  
- genom ditt ledarskap arbetar alla aktörer gemensamt mot de uppsatta målen och når de 

förväntade resultaten i tid. 
 

Om dig 
Högskoleexamen inom relevant område, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. 
Som person är du drivande, prestigelös och lösningsfokuserad. Du är van vid att arbeta självständigt 
under eget ansvar.  Du har en god analytisk förmåga utifrån ett helhetsperspektiv. Du har 
ledaregenskaper som driver alla aktörer att arbeta mot uppsatta mål och når de förväntade 
resultaten i tid. Du ska kunna skapa och utveckla relationer med nuvarande och potentiella 
samverkanspartners. Du har ett ekonomiskt sinnelag, erfarenhet av att lämna månadsrapporter och 
budgetstyrt arbete. Du ska ha en god kommunikativ förmåga i tal och skrift, även ha en god 
administrativ förmåga samt datorvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av någon av 
ägarnas verksamheter.  
 
B-körkort är ett krav.  
Vid tillsättning av tjänsten kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.  
 
Tjänsten annonseras som en tillsvidareanställning. Anställningsform och tillträde enligt 
överenskommelse. En förutsättning för anställning är att du har en tillsvidareanställning i någon av 
ägarnas organisationer. Placering kommer vara inom förbundets geografiska verksamhetsområde. 
Urval sker löpande.  
 
Vid frågor kontakta: 
Peter Fornander, tf förbundschef i Sunnerbo samordningsförbund, 0721-62 84 95 
Bo Ederström, ordförande i Sunnerbo samordningsförbund, 0733-73 95 35 
 
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2020-01-13 
 
Ansökan innehållande kontaktuppgifter, personligt brev och CV sänds till: info@sunnerbosf.se 
Välkommen med din ansökan! 


