
   

 
 

 

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 indelade i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och 
familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.   
  

Vårdare  
  
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) söker en vikarierande vårdare 100 %, med nuvarande placering 
vid Blåbärsstigen, ett gruppboende uppdelat i två enheter.  I Ljusa villan där du kommer att arbeta bor 
det fem klienter med olika funktionsnedsättningar.  
 
Vi erbjuder dig en fin och positiv arbetsgemenskap med ett meningsfullt och mångsidigt arbete. 
Arbetsplatsen är hemtrevlig med en fin utomhusmiljö. Som stöd i arbetet håller vi regelbundet 
gemensamma arbetsgruppsmöten samt erbjuder handledning i grupp. Inom KST värnar vi om 
arbetstagarens möjlighet att förena arbete med familjeliv. I Företagshälsovården ingår sjukvård på 
allmänläkarnivå och i friskvårdförmåner ingår massage, kultur och motion. 
 
I vårt arbete utgår vi från klienternas behov, utveckling och välmående samt deras rätt till 
självbestämmande och självständighet i både stora som små val. På ett respektfullt sätt stödjer och 
hjälper vi klienterna i deras vardag i personlig hygien, hushållssysslor, mm. För att göra klienternas 
miljö lättförståelig och trygg använder vi oss bl.a. av alternativ kommunikation. 
 
Som person ser vi att du har social kompetens, god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är 
noggrann och respektfull i ditt arbete. Framför allt ser vi att du trivs med att arbeta med människor. 
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetserfarenhet av liknande arbete och kännedom om 
olika funktionsvariationer är meriterande men inte ett krav.  
 
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. Sökanden utan närvårdarexamen kan komma att beaktas i brist på behöriga 
sökanden. 
 
Arbetet inleds 20.2.2023 eller enlig överenskommelse och fortgår till 23.7.2023 med möjlighet till 
förlängning. Arbetstiden är periodarbetstid, 38,25 timmar per vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen vid 
formell behörighet är 2550,78 € samt eventuella erfarenhetstillägg. Prövotid tillämpas och intervjuer 
kan ske löpande under ansökningstiden.  
 
För närmare information kontakta vikarierande föreståndare Madelene Hilander tel.  018-532901, e-
post madelene.hilander@kst.ax 
 
Vi ser fram emot din ansökan! 
  
Ansökan skickas till rekrytering@kst.ax eller Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 
Mariehamn och behöver vara oss tillhanda senast 12.2.2023. 
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