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Intresseanmälan – Arbetsterapeut  
Till samtliga anställda av parterna i Samordningsförbundet Väst 

 

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 enligt riktlinjerna 
och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Problembilden för 
individerna som är aktuella för insatserna kan vara fysiska, psykiska, sociala och arbetsrelaterade. 
Sof Väst finansierar olika insatser: Rehabvägledare, Motivations- och vägledningskurs, Stöd 
för/kring arbetsintegrerande sociala företag samt Insatser för unga, se gärna 
www.samverkanvg.se/sofvast för mer information. 
 

Vi söker en arbetsterapeut med placering i Uddevalla på enheten för arbetsförmågeutredningar. 
 

Du som arbetsterapeut möter individer i olika livssituationer och som har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Du arbetar i ett team om tre personer och genomför 
arbetsförmågeutredningar i flera olika aktiviter kombinerat med olika föreläsningar. Teamet 
möter deltagarna i grupper om ca 10 personer och varje utredning pågår 4 veckor. Teamet utreder 
en individs förutsättningar för arbete/studier. Utredningen bygger på aktiviteter och 
arbetsliknande situationer och är inte av medicinsk karaktär. Teamet har kontinuerliga samtal 
med deltagarna och är ansvariga för sammanställningen av deltagarens slutrapport och genomför 
möten med anvisande myndighet och deltagaren.  
 

Vi söker dig som  

 är legitimerad arbetsterapeut.  

 är trygg i dig själv och har en förmåga att skapa förtroende hos deltagare och 
samverkanspartners.  

 är trygg i att agera på eget initiativ och som kan arbeta både i ett 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. 
 

Önskvärt tillträde är den 1 januari 2018. 
 

Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sin anställning, men får 
förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter.  
 

För mer information, kontakta processamordnare Helena Täcklebo, tel: 0522-69 51 34. För 
ytterligare upplysningar om hur Utredningen genomförs, kontakta Malin Modig, 0700-82 41 61.  
 
Skicka intresseanmälan och CV via e-post, senast den 30 oktober, med personuppgifter, 
arbetsgivare, nuvarande tjänst, och varför du är intresserad till: ingela.stridh@sofvast.se Märk 
din ansökan med 2017-08.  
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