Enhetschef till Hemvården, Diakonistiftelsen Samariterhemmet - Vi söker
dig som vill hjälpa oss att expandera vår verksamhet
Samariterhemmet befinner sig generellt i en expansionsfas och det gäller även vår Hemvård som
vi vill ska växa och bli större. För närvarande är vår Hemvård en liten enhet bestående av ca 15
anställda och ett 30-tal kunder. Idag bor de flesta av våra kunder i Samariterhemmets egna hus,
centralt i Uppsala. Under dagtid finns tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Hemvården ingår organisatoriskt i verksamheten Vård och Omsorg tillsammans med Ebbagården som är ett demensboende, Utsikten som är en LSS-verksamhet samt Kungsängstorg 4 som
är ett trygghetsboende.
Om tjänsten
På grund av pensionsavgång söker vi en enhetschef till vår Hemvård. Du blir underställd verksamhetschefen för Vård och omsorg och kommer att ingå i hennes ledningsgrupp. Tjänsten är
tillsvidare på heltid med arbetstid, måndag – fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Arbetsuppgifter
Din arbetsuppgift blir att leda verksamheten inom Hemvården. Det innebär personalansvar, budget- och resultatansvar och arbetsmiljöansvar för enheten. Vi vill också att du arbetar aktivt för
att utveckla och expandera verksamheten.
Kompetens
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom vård och omsorg eller socialt arbete. Du ska även
ha minst två års erfarenhet av arbetsledning. Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt
och skriftligt är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av hemtjänst inom LOV. Intresse och engagemang för
äldre är en förutsättning.
Upplysningar
Marie Simas Nordberg, verksamhetschef för Vård och omsorg 073-027 57 87
marie.simas@samariterhemmet.se eller HR-ansvarig Marie Nordwall 072-451 76 42
marie.nordwall@samariterhemmet.se
Diakonistiftelsen är en ekonomisk och juridisk självständig stiftelse med kristen värdegrund. Vi är
ca 90 anställda som arbetar med vård och omsorg, hotell och konferens, fastigheter, utbildning
och diakonal verksamhet samt administration. Läs gärna med på www.samariterhemmet.se
Ansökan
Skicka din ansökan och CV senast den 20 september 2020 till:
https://www.jobbet.se/jobb/samariterhemmet/enhetschef-tillhemvarden/ckejp7rahffp80736ddmwsaue
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