UTVECKLINGSINRIKTAD DIAKON/SOCIONOM FÖR ARBETE MED ÄLDREFRÅGOR
Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening som arbetar med social och diakonal verksamhet
till stöd för människor i utsatta livssituationer. Organisationens medlemmar är församlingar och
föreningar inom Equmeniakyrkan. Enheten Råd och Stöd bedriver sedan många år verksamhet inom
äldreområdet. Du kommer att projektleda ett nytt samarbetsprojekt med församlingar och
närliggande organisationer kring äldre i utsatthet. I arbetet ingår även att bistå med råd och stöd till
enskilda i äldrefrågor, samt att bidra i utvecklingsarbetet för att stärka verksamheten.
Om uppgiften
Vi söker dig som vill arbeta med Sociala Missionens äldreverksamhet. Din främsta uppgift kommer
vara att leda ett nytt samarbetsprojekt kring äldre i utsatthet, som planeras drivas från oktober 2018
fram till december 2019 i samarbete med Ny Gemenskap, Hela Människan Stockholms län och
Immanuelskyrkan. I projektet ingår att etablera kontakt med öppna mötesplatser för äldre som drivs
av deltagande organisationer och Sociala Missionens lokala medlemsförsamlingar, att utveckla en
metod för lokal samverkan kring de öppna mötesplatserna, samt att erbjuda råd- och stödinsatser i
mötesplatserna utifrån målgruppens och församlingarnas behov. Du kommer att ansvara för att i
dialog med projektets styrgrupp planera, genomföra och följa upp projektets aktiviteter.
I arbetet ingår också arbete i vår ordinarie rådgivningsverksamhet för äldre med flyktingbakgrund,
där du kommer att bistå med råd och stöd till äldre och anhöriga i frågor kring försörjning, boende,
vård och omsorg. Arbetet innebär att informera om regler och rättigheter, vara ett stöd vid
myndighetskontakter samt vid behov representera äldre gentemot olika myndigheter och instanser.
Att lyssna och stödja är genomgående inslag i arbetet. Du kommer även att bidra i utvecklingsarbetet
för att stärka verksamheten, där du kommer att ha stora möjligheter att påverka utformningen av
nya arbetssätt och metoder. I arbetet ingår också att arbeta uppsökande gentemot församlingar,
föreningar och offentliga aktörer för att informera om verksamheten och nå ut till nya målgrupper.
Då du kommer att jobba i en liten verksamhet i utveckling är det viktigt att du är självgående, ser
möjligheter och tycker om att jobba i team där alla hjälps åt med stort och smått. Vi erbjuder dig ett
utmanande och givande arbete med stor möjlighet att göra skillnad.
Vi söker dig som
 Har relevant akademisk examen (diakon, socionom el dyl.) samt relevant
arbetslivserfarenhet.
 Har goda kunskaper om myndigheter och frivilliga aktörer inom äldreområdet.
 Har erfarenhet av att möta och stödja människor i utsatta livssituationer.
 Har erfarenhet av och/eller intresse för det sociala och diakonala arbete som bedrivs av
kyrkor.
 Har goda kunskaper om äldres rättigheter avseende försörjning, boende, vård och omsorg.
 Har mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift.



Har en vilja att göra skillnad och delar Sociala Missionens värdegrund.

Det är meriterande om du
 Har erfarenhet av arbete med verksamhets- och/eller metodutveckling.
 Har erfarenhet av att arbeta i projektform.
 Har erfarenhet av att arbeta med grupper.
Personliga egenskaper
Viktiga egenskaper för tjänsten är god empatisk förmåga, engagemang och initiativförmåga. Du bör
även vara flexibel, strukturerad och samarbetsinriktad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi
välkomnar särskilt sökande som kompletterar arbetsplatsen avseende jämställdhet och etnisk
mångfald.
Arbetstid/varaktighet
100% tjänst, tidsbegränsad anställning fram till 2019-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
Tillträde omgående.
Lön
Individuell lönesättning. Kollektivavtal finns.
Kontaktpersoner
Beatrice Amsenius, tf verksamhetschef: 08-556 023 07
Ansökan
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Skicka din ansökan till
rekrytering@socialamissionen.se så snart som möjligt och senast 2018-10-16. Urval kommer att ske
löpande.
Arbetsgivare
Sociala Missionen
Högbergsgatan 31 A
116 20 Stockholm
tel: 08-556 023 00
www.socialamissionen.se

