
   

 

 

 

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. 
 

BOENDEKOORDINATOR  
 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) lediganslår ånyo en ordinarie tjänst som boendekoordinator 
inom funktionsservice och sysselsättning.  
 
Som boendekoordinator erbjuder vi dig ett spännande och utvecklande arbete inom KST. Du kommer 
att ingå i ett team tillsammans med sysselsättningskoordinator, föreståndare, socialarbetare och 
områdeschef. Vi erbjuder flexibla arbetstider och värnar om arbetstagarnas möjlighet att förena 
arbete med familjeliv. I Företagshälsovården ingår sjukvård på allmänläkarnivå och i våra 
friskvårdsförmåner ingår massage, kultur och motion. 

I rollen som boendekoordinator är du förman för boendeenheternas och boendestödets 

föreståndare. Behovet av boendeplatser inom förbundet är stort och koordinatorn har en central roll 

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

socialarbetare och andra samarbetspartners. Du bedriver utvecklingsarbete beträffande 

boendeenheterna samt ser till att verksamheten håller en jämn och hög kvalitet. 

Boendekoordinatorn har budgetansvar för boendeverksamheten och deltar i budget- och 

bokslutsprocessen. Du håller dig à jour inom ditt verksamhetsområde och har kännedom kring 

lagstiftning, rekommendationer och praxis. Som boendekoordinator ingår du även i ledargruppen för 

specialomsorgen, som har i uppdrag att bevilja olika former av service inom specialomsorgen. 

Viktiga personliga egenskaper är att kunna bidra till ett gott samarbetsklimat, vara flexibel och trygg i 

rollen som ledare samt positivt inställd till att arbeta i en organisation under utveckling. Du behöver 

ha förmågan att se utifrån klientens behov och verka för deras delaktighet och självbestämmande. En 

stor del av frågorna som behandlas är komplicerade och det är viktigt att kunna vara objektiv. Vi 

lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Meriterande är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.  

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning. För arbetet behövs körkort. Om den 
anställda har socialarbetarbehörighet ingår socialjour i arbetet och då behöver straffregisterutdrag 
uppvisas innan anställning.  
 
Anställningen är tillsvidare och inleds så fort som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetstiden 
är 36,25 timmar per vecka i byråarbetstid. Prövotid om 6 månader tillämpas. Den uppgiftsrelaterade 
lönen är 3766,49 € samt eventuella erfarenhetstillägg. 
    
För närmare information kontakta områdeschef för Funktionsservice och sysselsättning - Andrea 
Björnhuvud tel: 018-532 856, e-post andrea.bjornhuvud@kst.ax 
 
Tidigare inlämnade ansökningar beaktas och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. 
 
Vi ser framemot Din ansökan!  
 
Ansökan skickas till rekrytering@kst.ax eller Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 
Mariehamn och behöver vara oss tillhanda senast 8.2.2023 kl. 15.00.  
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