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Sommarjobb inom Socialförvaltningen  
Hos oss erbjuds du spännande och varierande arbetsuppgifter 
med goda utvecklingsmöjligheter. Att sommarjobba är en väg in 

i arbetslivet och här finns möjlighet till fortsatt arbete. Att 
arbeta hos oss innebär att du möter personer som behöver din 

hjälp, ditt stöd och ditt engagemang. Vi har många olika 

arbetsplatser inom Socialförvaltningen i Melleruds Kommun.  
 

Vad innebär arbetet?  
Som medarbetare hos oss utför du insatser enligt 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Du 

ansvarar för att säkerställa vård och omsorg, dokumentation, 
hanterar läkemedel och samordning i ärendet. Du arbetar i 

team tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.  

 

Vård och omsorg  
Du kan välja att jobba i hemvård, på särskilt boende eller 

korttidsenhet. Du utför insatser enligt socialtjänstlagen samt 
delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser. Enheterna är 

bemannade med undersköterskor dygnet runt och du har alltid 

kollegor som stöd runt omkring dig. Du samverkar dagligen med 
hemsjukvården, kommunrehab, enhetschef samt övriga 

professioner inom din enhet.  
 

Stöd och service  

Du kan välja att arbete inom socialpsykiatri, LSS-boende, 
korttids och personlig assistans. Verksamheterna bygger på ett 

pedagogiskt arbetssätt och lärande med utgångspunkt från 
varje brukares individuella behov och intresse. När brukarna bor 

hos oss ska de tillförsäkras goda levnadsvillkor och delaktighet i 
samhället samt få möjlighet att leva som andra. Som personal 

stöttar vi brukarna i deras liv och utför även delegerade hälso-

sjukvårdsinsatser. 
 

Övrigt  
Personliga egenskaper såsom ett sympatiskt och pedagogiskt 

förhållningssätt, god samarbetsförmåga, förmåga att ta eget 

ansvar, god datavana, social dokumentation och körkort är 
meriterande. För att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år. 

Vill du bidra till en bra vardag för medborgarna i Melleruds 
kommun under sommaren med möjlighet till fortsatt 

visstidsanställning inom Socialförvaltningen? Då är du varmt 
välkommen med din ansökan till: 

https://www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete/lediga-

jobb/arbete-inom-socialforvaltningen/ 
 

Anställningsform  Allmän visstidsanställning  
Lön   Individuell lönesättning  

Sista ansökningsdag  22 maj 2022 

Tillträde   Enligt överenskommelse  
Kontakt Bemanningsenheten, 0530–18078 

Melleruds kommun 

Melleruds kommun med 
ca 9300 invånare ligger 
naturskönt i Dalsland 
med närhet till såväl 

vatten och skog som kort 
restid med tåg till 

Göteborg och Karlstad. 
Mellerud har ett rikt 

föreningsliv och en väl 
utbyggd kommersiell och 

kommunal service. 
 

Socialförvaltningen 

Socialförvaltningens uppgift är 

att se till att alla som vistas i 
Melleruds kommun får sina 

grundläggande behov av stöd, 
vård och trygghet 

tillgodosedda. Vår verksamhet 
består av: vård och omsorg 

samt stöd och service. 

 
Melleruds kommun strävar 

efter att erbjuda en attraktiv 
arbetsplats som är fri från 

diskriminering och ger lika 

möjligheter för alla. 
 

Inför rekryteringsarbetet har vi 
tagit ställning till 

rekryteringskanaler och 

marknadsföring. Vi undanber 
oss därför vänligt men bestämt 

alla samtal om annonserings- 

och rekryteringshjälp. 
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