
   

 

 

 
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 en ordinarie tjänst som 

 

BOENDEKOORDINATOR INOM FUNKTIONSSERVICE OCH SYSSELSÄTTNING 

 
En tillsvidareanställning som boendekoordinator 100% i byråarbetstid (36,25 h/v). Arbetet inleds 
1.11.2021 eller enligt överenskommelse.  
 
Du kommer att ingå i ett team inom KST verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning 
som består av sysselsättningskoordinator, socialarbetare, socialhandledare och administratör.  

Som boendekoordinator är du förman för boendeenheternas och boendestödets föreståndare. Dina 

uppgifter är att sköta samarbetet mellan boendestödet, boendeenheterna och andra enheter, 

bedriva utvecklingsarbete beträffande boendeenheterna samt se till att verksamheten håller en jämn 

och hög kvalitet. Behovet av boendeplatser inom förbundet är stort och boendekoordinatorn har en 

central roll i att utveckla och ta fram platser utgående från behovet, i samarbete med föreståndare, 

socialarbetare och andra samarbetspartners.   

Viktiga personliga egenskaper är förmåga att kunna se klientens behov, vara flexibel, glad och 

positivt inställd till förändringar inom verksamheten samt har en god samarbetsförmåga men även 

kunna jobba självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Meriterande är goda kunskaper om funktionsvariationer och specialomsorg. En stor del av frågorna 
som behandlas är komplicerade och det är viktigt att kunna vara objektiv.  

Du behöver också ha körkort.  

Behörighetskrav: 
Högskoleexamen med lämplig inriktning. 
 
I arbetet ingår socialjour (förutsatt att den anställda har socialarbetarbehörighet) och då behöver 
straffregisterutdrag uppvisas innan anställning.  
 
Prövotid om 6 månader tillämpas inom Kommunernas socialtjänst.  
 
Uppgiftsrelaterad lön: 3692,64 € 
Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer. 

    
Närmare information ges av:  
Områdeschef för Funktionsservice och sysselsättning - Andrea Björnhuvud tel: 018-532 856 
e-post andrea.bjornhuvud@kst.ax 
         
Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 03.10.2021   
per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn eller per e-
post: rekrytering@kst.ax 
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