
   

 
 

 
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 270 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 arbetsavtalsförhållande: 
 

VÅRDARE 

 
Ett vårdledighetsvikariat som VÅRDARE 75% av heltid i periodarbetstid inom boendeverksamhet 
med nuvarande placering vid Köpmansgatans gruppboende. Arbetet inleds 1.8.2022 eller enligt 
överenskommelse och fortgår till 24.9.2023 med eventuell möjlighet till förlängning. 
Arbetsprocenten är förhandlingsbar, det finns möjlighet till extra arbete eller att gå ner i arbetstid till 
50%. 

Arbetet innebär att du, tillsammans med övrig personal, ger stöd och service i det vardagliga livet och 
vid olika sociala aktiviteter för personer som har psykisk, intellektuell, neuropsykiatrisk och/eller 
fysisk funktionsnedsättning. Arbetet på Köpmansgatan utgår från individens behov av stöd med fokus 
på utveckling av förmågor relaterade till delaktighet och självständighet, det är därför viktigt att du är 
lyhörd för den enskilda individens behov. Arbetet är i huvudsak handledande vilket innebär att ett 
pedagogiskt förhållningssätt genomsyrar verksamheten. Som stöd erhålls regelbunden 
metodhandledning. Köpmansgatans värdeord är engagemang, professionalitet och respekt. 

Som person ser vi att du har lätt för att kommunicera och samspela med andra, att du är flexibel, 
noggrann och respektfull i mötet med de personer vi arbetar med. Vi tror 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. 

Meriterande är arbetserfarenhet av liknande arbete samt kunskap inom autismspektrum, AKK och 
olika funktionsvariationer.  

Vi söker dig som har närvårdarexamen eller motsvarande examen i enlighet med förordningen om 
behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården FFS 804/92 och är registrerade i 
Valvira. Sökanden utan närvårdarexamen kan komma att beaktas i brist på behöriga sökanden, samt 
ges eventuell möjlighet till läroavtal.  

 
Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48a § i Lag om smittsamma sjukdomar 
(1227/2016) vilket innebär att du ska ha fått två doser av coronavaccinet eller under senaste 6 
månaderna genomgången Covid-19-infektion. 

 
Prövotid tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k. f.  
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. 

Uppgiftsrelaterad lön: 2500,76 € vid formell behörighet. 

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer. 

Närmare information ges av:  
Föreståndare Jana Sundberg, telefon 018-532 910, e-post jana.sundberg@kst.ax 
 
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 19.06.2022 kl. 15.00 på rekrytering@kst.ax eller Kommunernas 
socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn. 
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