
   

 
 

 
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 vårdare 100% med nuvarande placering vid 
Navigationsskolegränds dagliga verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar.  
 
Vi erbjuder dig en fin arbetsgemenskap och ett meningsfullt och omväxlande arbete. Som stöd i ditt 
arbete håller vi regelbundna arbetsgruppsmöten och det finns kontinuerligt tillgång till 
metodhandledning och kunskapsökande insatser. I Företagshälsovården ingår sjukvård på 
allmänläkarnivå och i friskvårdförmåner ingår massage, kultur och motion. 
 
I ditt arbete handleder du arbetstagarna inom den dagliga verksamheten så att de får en god och 
stimulerande sysselsättning. På Navigationsskolegränd arbetar vi bland annat utifrån 
sinnesupplevelser och vi har olika sinnesrum i lokalen. Vi sätter värde på utevistelse och att ta del av 
naturens skiftningar på olika sätt. I samråd med bland annat fysioterapeut arbetar vi med att 
upprätthålla klienternas fysiska förmåga. En viktig del av arbetsdagen är den sociala samvaron och att 
tillföra glädje och skratt i tillvaron. 

Som person ser vi att du har lätt för att kommunicera med andra och att du ser varje möte med andra 
människor som en möjlighet till lärdomar. Du är flexibel, noggrann och ödmjuk i mötet med de 
personer vi arbetar med. Vi tror att du har en god samarbetsförmåga men att du också trivs med att 
arbeta på egen hand. Framförallt tycker du att det är roligt och stimulerande att arbeta med 
människor! Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. 

Arbetserfarenhet av motsvarande arbete samt kännedom om intellektuell funktionsnedsättning och 
alternativ kommunikation 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, samt ha vaccinationsskydd i enlighet med 48a § i Lag om smittsamma sjukdomar 
(1227/2016), vilket innebär att du har fått två doser av coronavaccinet eller under senaste 6 
månaderna genomgången Covid-19-infektion. 
 
Anställningen är ordinarie med allmän arbetstid på 38,25 timmar per vecka. Arbetet inleds 10.10.2022 
eller enlig överenskommelse. Prövotid tillämpas och intervjuer kan ske löpande under 
ansökningstiden.  
 
Den uppgiftsrelaterade lönen är 2500,76 € samt eventuella erfarenhetstillägg. 
 
För närmare information kontakta föreståndare Lilian Nyholm, tel. 018-532951 eller e-post 
lilian.nyholm@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 26.09.2022 kl. 15.00.  
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