
   

 

 

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. Vi 
har ca 270 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; 
vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.  
 

Tre vårdare 

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) startar upp en ny boendeverksamhet på Mariegatan och anställer 

därmed tre vårdare om antingen 100% eller 75%. 

Mariegatans gruppboende består av två våningar med 13 lägenheter samt gemensamma utrymmen och en 

källarvåning. Nya hyresgäster börjar flytta in från 1.2.2023. 

Vi söker nu er som vill vara med från början och skapa ett trivsamt boende tillsammans med nya kollegor och 

hyresgäster. Ett boende där individen känner sig trygg, upplever glädje och självständighet och en 

arbetsgemenskap där du som arbetstagare ges utrymme för att ta egna initiativ och genomföra idéer. 

Arbetsuppgifterna innebär att, tillsammans med övrig personal, ge stöd, service och vård i det vardagliga livet 

för personer med psykisk, intellektuell, neuropsykiatrisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Genom 

rutiner och kontinuitet skapas trygghet och förutsättningar för en välfungerande vardag för de boende på 

enheten. En stor del av ditt arbete kommer att bestå av att handleda unga vuxna till ett självständigt boende.  

Arbetets fokus är att se individen och ge de bästa förutsättningarna för delaktighet och självständighet. 

Arbetet speglas av de boendes individuella behov, varför det är viktigt att vara lyhörd. Som person ser vi även 

att du har lätt för att kommunicera och samspela med andra samt att du är flexibel, noggrann, lugn och 

respektfull i mötet med de personer vi arbetar med. Vi ser gärna att du är initiativtagande, har en god 

samarbetsförmåga men att du också trivs med att arbeta på egen hand. Framför allt tycker du att det är roligt 

och stimulerande att arbeta med människor! Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Med ett gott 

bemötande och vilja och förmåga att kommunicera bidrar du till en trivsam atmosfär. En positiv inställning 

till utmaningar och kreativitet för att hitta lösningar är egenskaper som passar bra i denna verksamhet. 

Kännedom kring autismspektrum, olika funktionsvariationer samt alternativ kommunikation är meriterande 

men inte ett krav. 

Som stöd i arbetet håller vi regelbundet gemensamma arbetsgruppsmöten samt erbjuder handledning i 

grupp. KST värnar om arbetstagarens möjlighet att förena arbete med familjeliv och i vår företagshälsovård 

ingår sjukvård på allmänläkarnivå och i våra friskvårdförmåner ingår massage, kultur och motion. 

Behörighetskrav är närvårdarexamen eller motsvarande examen i enlighet med förordningen om 

behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården FFS 804/92. Den sökande ska vara 

Valviraregistrerad.  

Anställningen är tillsvidare i arbetsavtalsförhållande. Arbetet är periodarbete och inleds i februari eller 

enligt överenskommelse. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2550,78 € samt eventuella erfarenhetstillägg. 

Prövotid om 6 månader tillämpas. 

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vi ser framemot din ansökan! 

För närmare information kontakta Föreståndare Cecilia Lund, telefon 018-532973, e-post: 
cecilia.lund@kst.ax 

Ansökan skickas till rekrytering@kst.ax eller Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 
Mariehamn och ska vara oss tillhanda senast 05.02.2023 kl. 15.00.   
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