
  

 

 

Strategisk processledare för en bättre 
kompetensförsörjning i Fyrbodal 
Nu söker vi en person som vill fortsätta arbetet med och utveckla nya processer som leder till bättre 
förutsättningar för god kompetensförsörjning i Fyrbodal. Vi behöver en medarbetare till vårt team som 
ansvarar för det delregionala kompetensförsörjningsarbetet. Du brinner för strategisk samverkan och 
samordning av insatser inom utbildningsområdet. Är du den personen? 

En av Fyrbodals kommunalförbunds viktigaste uppgifter är att vara en gemensam arena för kommunal 
samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling i kommunala frågor. Vår vision är att medverka i 
skapandet av ”det goda livet i Fyrbodal”. Tjänsten är placerad i kommunalförbundets team för 
Samhällsutveckling. 

Vi letar efter en processledare till vårt kompetensförsörjningsteam. 

I Sverige råder brist på tillgång till arbetskraft inom både privat och offentlig sektor. För att komma till 
bukt med utmaningarna har Näringsdepartementet initierat ett kompetensplattformsarbete som ingår i 
regioners tillväxtuppdrag. I Västra Götaland drivs arbetet via de fyra kommunalförbunden. I Fyrbodal 
är vi i dagsläget ett team på tre personer men då arbetet behöver intensifieras och breddas kommer 
teamet att utökas med en processledare med kompetens inom utbildningsområdet under 2019 och 
2020. Utöver processledaren ska även en kommunikatör rekryteras.  

Processledaren ska samordna och verka för samverkan mellan och i kommunerna och andra relevanta 
aktörer. Tjänsten innebär också att leda och delta i flera nätverk. Att kunna se samband och identifiera 
utvecklingsmöjligheter, att kunna engagera och entusiasmera deltagare är en förutsättning för att nå 
framgång i tjänsten.   

Arbetsuppgifterna kommer att vara omväxlande och innebär exempelvis att medarbetaren ska: 

• Medverka i arbetet att utveckla och ta fram nya processer inom ramen för 
kompetensförsörjningsområdet 

• Facilitera och delta i nätverk 
• Ta fram underlag, dokumentera och genomföra nätverksmöten och arbetsuppgifter kopplande 

till nätverken. 
• Samordna processer mellan och i kommunerna och andra relevanta aktörer i Fyrbodal 

Kompetenskrav: 

• Goda kunskaper om utbildningsväsendet på alla nivåer och olika utbildningsformer 

• För tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande 

Meriterande: 

• Har arbetat i ledande befattning 
• Erfarenhet av kommunal verksamhet 

 



 

Profil: 
• Målmedveten, förmåga att hålla flera processer igång samt drivande 
• Lätt för att se samband och möjligheter med samverkan 
• God förmåga att lyssna, engagera, motivera, strukturera,  
• God förmåga att kunna formulera sig i tal och skrift 
• Självgående men gillar att jobba i team 

Övrigt 
Du har körkort och tillgång till egen bil i tjänsten 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares 
olikheter berikar och utvecklar verksamheten. 

Om Fyrbodals kommunalförbund 
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. 
Vi är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, 
enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Genom samverkan blir 
Fyrbodalområdet starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt. 

Ansökan 
Vi vill ha din ansökan senast 2018-01-15 på e-post: kansli@fyrbodal.se. Intervjuer kommer att 
genomföras löpande allt eftersom ansökningar kommer in. 

Anställningsform 
Visstidsanställning 

Anställningens omfattning 
100 procent 
 
Tillträde 
2019-02-01 

Ort 
Uddevalla 

Kontakt 
Teamchef Samhällsutveckling Anna Lärk Ståhlberg,  
Tel. 0522-44 08 65 anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se  
Kompetensförsörjningsstrateg Karin Jansson,  
Tel. 0522-44 08 48 karin.jansson@fyrbodal.se 

Fackliga företrädare 
Helen Helleborn (SACO), tel. 0522-44 08 50 
Sara Herrman (TCO), tel. 0733-35 85 25  
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