Filipstad i östra Värmland har ca 10 500 invånare. Här har du nära till natur och
friluftsliv och också till kultur, sevärdheter och fartfyllda evenemang. Filipstads
kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på
våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri
träning och friskvårdsaktiviteter.
I syfte att stärka, förbättra och sätta fokus på kommunens arbetsmarknads- och
integrationsfrågor drivs Arbetsmarknads- och Integrationsenheten sedan 1 jan 2015
under kommunstyrelsen.

Arbetsledare/Coach på Café Eken Filipstad
Lockas du av att få vara med och utveckla vår nya Arbetsmarknads –
Integrationsenhet?
Här trivs du som tycker om att arbeta med människor och att få personer som står
en bit ifrån arbetsmarknaden att växa och utvecklas och möta personer med olika
behov. Du tycker även om att arbeta självständigt.
Vi ser att du är en utåtriktad person med god människokännedom. Är serviceinriktad
och har intresse och viss kunskap om att driva en Café-verksamhet. Du är
ansvarsfull och gillar utmaningar och tar ansvar för din verksamhets utveckling.
Arbetsuppgifter
Organisatoriskt ligger enheten under kommunstyrelsen och enhetschefen för
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten är din närmaste chef. Inom enheten ryms
flera blandade verksamheter och projekt med målet att matcha, validera kunskaper,
observera och dokumentera. Du ska också coacha individer för att göra
stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Till kommunens Café som ligger på
kommunhuset kommer kommunens anställda och boende i ett närliggande
trygghetsboende. Du ska vara drivande och kunna arbeta självständigt, du ska göra
inköp och kunna viss ekonomi, planera och organisera aktiviteter.
Du kommer också att ha ansvar för kommunens personalkaffe med beställning och
distribution. Vara med att forma och utveckla en verksamhet med stor potential. Ett
av arbetets fokus kommer att handla om att implementera integrationsarbetet inom
det område du jobbar. En flexibilitet vad gäller arbetsuppgifter ska finnas om det blir
förändringar på enheten.
Kvalifikationer
Arbetsledning, erfarenhet av att arbeta med människor som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Fördel är om du är insatt i livsmedelshantering och kan hantera
budget, fakturahantering, inköp mm. Erfarenhet av arbetsledning och datavana är en
förutsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet

Sök redan idag!
Låter det som ett arbete som skulle passa dig? Sök senast 31/8 2017. Glöm inte att
bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev
där du berättar om varför du söker tjänsten och varför just du är rätt person.
Välkommen!
Du skickar din ansökan med CV och ett personligt brev till:
ann-sofi.akerlind@filipstad.se
Fackliga företrädare:
Vision, Rose-Marie Falk, 0590-611 00
Kommunal, Dan Stjernlöf, 0590-611 00
SSR, Elisabeth Qvarnström, 0590-611 00
Arbetstid/varaktighet
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 6 månader med möjlighet till
förlängning. Omfattning: Heltid, lön enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
För ytterligare upplysningar
Enhetschef Ann-Sofi Åkerlind 072 5990376
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i
samband med denna annons.
Välkommen med din ansökan senast 2017-08-31.

