Samordningsförbundet Väst
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Intresseanmälan till uppdrag som Arbetsterapeut
Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) finansierar insatser som riktar sig till personer i arbetsför ålder
som är i behov av samordnad rehabilitering. Arbetslinjen skall vara tydlig och problembilden för
individerna som är aktuella för insatserna kan vara fysiska, psykiska, sociala och arbetsrelaterade.
Vi söker en arbetsterapeut med placering i Uddevalla på enheten för arbetsförmågeutredningar,
men utredningarna genomförs även inom hela Sof Väst område.
Du som arbetsterapeut genomför aktivitetsbaserade utredningar och inte medicinska. Du utreder
deltagarnas kommunikations-, interaktions-, process-, och motoriska färdigheter. Utredningarna
bygger på aktiviteter i arbetsliknande situationer. Du utreder deltagarna både i grupp och/eller enskilt
och i vissa fall med tolk. Du ansvarar för att göra en skriftlig sammanställning och slutrapport efter
genomförd utredning och för möten med anvisande myndighet och deltagaren.
Du arbetar i team med övriga på utredningsenheten, utredare och arbetsterapeut och tillsammans med Sof
Väst rehabvägledare.
Vi söker dig som
• är legitimerad arbetsterapeut.
• har en anställning hos någon av parterna som ingår i Samordningsförbundet Väst.
• är trygg i dig själv och har en förmåga att skapa förtroende hos deltagare och samverkanspartner.
• är trygg i att agera på eget initiativ och som kan arbeta både i team och självständigt.
• har god kommunikativ förmåga, ett systematiskt tillvägagångssätt och god planeringsförmåga.
• kan förstå och analysera komplexa frågor.
• har ett flexibelt tänkande och mycket god samarbetsförmåga.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att göra utredningar kring fysisk, psykisk och social förmåga.
• erfarenhet av att arbeta med bedömningsinstrumenten AWP och WRI.
• erfarenhet av att ha arbetat i samverkan och vana vid kontakt med olika aktörer.
• tidigare erfarenhet av att i din arbetsroll bemöta personer i utsatta livssituationer.
Krav är körkort och tillgång till egen bil.
Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina grundanställningar, men får
förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.
För ytterligare upplysningar om hur utredningarna genomförs, kontakta Sally Zeller, 0722–043764
För övrig information, kontakta verksamhetsutvecklare Maria Hassing 0522 -69 51 34
eller förbundschef Gudrun Emilsdottir 0522-69 51 33. Se även www.sofvast.se
Lämna intresseanmälan via e-post, senast den 31 maj 2022, med personuppgifter, arbetsgivare, nuvarande
tjänst, utbildning, erfarenhet (CV) och en beskrivning av varför du är intresserad till:
info@sofvast.se Märk din ansökan med Ref.nr: 2022–04.
Vi intervjuar löpande, uppdragen kan därför komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag.
Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla
info@sofvast.se tel. 0522 – 69 7670

