
   

 
 

 
Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all kommunal socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. 
Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla kommuner. 
Organisationen har ca 250 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; 
barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.  

 
Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande arbete i tjänsteförhållande: 
 

FÖRESTÅNDARE 
 
Ett tillfälligt vikariat som FÖRESTÅNDARE 60% av heltid i allmän arbetstid inom dagverksamhet. 
Arbetet inleds omgående eller enligt överenskommelse och fortgår till 09.01.2022.  

Dagverksamheten består av sju olika enheter fördelat på tre olika föreståndare. Föreståndarnas 
ansvarsområden är: 
- Planering kring klienten samt klientens omvårdnad och hälsa 
- Bemanning, rekrytering och vikarieanskaffning 
- Regelbundna personalmöten 
- Användning och uppföljning av enhetens elektroniska klientjournaler (Abilita) 
- Elektronisk arbetstidsplanering och rapportering (Titania) 
- Implementering av organisationens antagna kvalitets- och metodarbete 
- Statistikföring, ekonomi-/ budgetansvar 
- Genomförandet av medarbetarsamtal 
- Att rapportera vidare skador/ brister på klientens, förbundets eller hyresvärdens egendom. 

Ditt arbete består i att delta i befintliga föreståndares arbete gällande dessa ansvarsområden och 
fungera som en stödjande funktion för föreståndarna under deras ledigheter. Du skulle därav få en 
unik möjlighet att få inblick i alla föreståndares arbete på de olika enheterna. 

I samarbete med de övriga föreståndarna skall du kontinuerligt arbeta för att förbättra arbetsmiljön 
och därmed även öka trivseln och kontinuiteten i personalgrupperna. 

Som person ser vi att du har god administrativ förmåga, är flexibel, noggrann, strukturerad samt att 
du är respektfull mot människor du möter i ditt arbete. Vi tror att du har god samarbetsförmåga och 
trivs med att jobba i team med övriga föreståndare. 

Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet av motsvarande arbete och även har kännedom om olika 
funktionsvariationer. Erfarenhet är meriterande men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga 
egenskaper. 
 
Behörighetskrav: 
Legitimering som yrkesutbildad person inom socialvården (socialarbetare, socionom YH) eller en för 
uppgiften lämplig utbildning och legitimering som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 
Även sökanden utan legitimerad yrkestitel kan komma att beaktas i brist på behöriga sökanden. 

 
Prövotid tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k.f.  

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. 

Uppgiftsrelaterad lön: 3259,44 € 



   

 
 

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer. 
    

Närmare information ges av:  
Sysselsättningskoordinator – Camilla Dalmyr, telefon 018-532 942, e-post camilla.dalmyr@kst.ax 
 
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 26.10.2021 kl. 15.00 på rekrytering@kst.ax eller Kommunernas 
socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn. 

mailto:camilla.dalmyr@kst.ax
mailto:rekrytering@kst.ax

