FoU Västernorrland vid Kommunförbundet Västernorrland arbetar med
praktikrelaterad forskning och verksamhetsutveckling inom socialtjänstens
verksamhetsområde. Efterfrågan på våra tjänster kring uppföljning och
utvärdering ökar.

Därför söker vi:

Metodutvecklare
I ditt arbete ska du stödja länets kommuner i arbetet med att skapa en
evidensbaserad praktik för god kvalitet genom att förstärka metodstödet och
utvecklingen inom uppföljning och utvärdering. Tillsammans med
kommunerna i länet har vi utvecklat metoder enligt LOKE-modellen med
Netigate som statistiskt stöd sedan 2011 och efterfrågan på våra tjänster ökar.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med analys av olika verksamheter
tillsammans med forskare inom de verksamhetsområden som vi arbetar inom.
Du kommer också administrera inloggningar i systemet och utforma
utbildningar om hur uppföljningssystemet kan utnyttjas av verksamheterna.
Ytterligare arbetsuppgifter kan vara att stödja medarbetare vid utformning
och genomförande av enkätundersökningar och i övrigt bidra till
metodutveckling inom Kommunförbundet Västernorrland.
Kvalifikationer
Du ska ha för området lämplig akademisk utbildning samt erfarenhet från
utvecklingsarbete, gärna från en kommunal verksamhet. Statistik eller
kvantitativ metodik är viktigt och ett plus är om Du även har erfarenhet av att
bedriva systematiskt utvecklingsarbete, undervisa eller utforma utbildningar.
Du ska kunna arbeta självständigt, vara insatt i evidensbaserat arbetssätt och
ha ett flexibelt bemötande.
Tjänstens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad och gäller under ett år. Tjänstgöringsgraden
100% och tillträde snarast möjligt.
För mer information kontakta
Rolf Dalin, FoU Västernorrland tfn 070-639 42 62 rolf.dalin@kfvn.se
Sirpa Virtanen, Chef för Social hållbarhet och FoU tfn 070-320 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

Fackliga representanter:
Susanne Forsberg, Vision 070-633 12 31
Birgitta Gardemyr, Ledarna 070-207 51 26
Lars Brännström, SACO 070-610 13 85
Din ansökan
Ansökan med CV samt kopior på handlingar du vill åberopa, skickar du senast
den 23 maj 2014 till:
Birgitta Edin,
Kommunförbundet Västernorrland,
Järnvägsgatan 2, 871 04 Härnösand.
info@kfvn.se
Vi sköter rekryteringen själva och undanber oss därför vänligt men bestämt
alla samtal från säljare som erbjuder annonserings- och rekryteringstjänster.
kfvn.se

