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Socialsekreterare på Vuxenenheten, IFO 

Om arbetsplatsen och organisationen 

Mellerud och Bengtsfors vågar tänka nytt och slår in på nya banor för att lösa framtidens 

kompetensförsörjning och säkra socialtjänstens utvecklingsarbete! Från och med i höst har 
kommunerna en gemensam styrning och ledning av det sociala området. Sociala området för 

Mellerud och Bengtsfors leds av socialchef och delas in i fem verksamhetsområden; individ och 
familjeomsorg, vård och omsorg boende, vård och omsorg, stöd och service (LSS och 

socialpsykiatri) samt stab och administration. Genom samarbetet skapas möjligheter att dela 
både chefstjänster och specialistkompetenser på ett sätt som blir fördelaktigt för båda 

kommunerna. Det finns en stor nytta med samarbetet då många frågor kopplade till 

kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem är likartade i kommunerna, särskilt på en 
övergripande nivå. Vi arbetar enligt devisen ”Vi är i framkant och har en unik samverkan där 
individen alltid är i centrum”. Varmt välkommen att bli en del av vårt lag!  
 

Vi inom IFO i Melleruds kommun satsar och förstärker och har bl a utökat Vuxenheten med 

ytterligare en tjänst med kompetens inom försörjningsstöd. Vi söker nu en ersättare för en 
medarbetar som går i pension under våren, någon som vill vara med och fortsätta utveckla 

kvalitetsarbetet inom Vuxenenheten på IFO.  
 

Försörjningsgruppen på Vuxenenheten i Mellerud består av 1:e socialsekreterare och fem 

socialsekreterare. Vuxenenhetens uppdrag är att utreda och bedöma rätten till bistånd till vuxna 
inom områdena ekonomiskt bistånd, missbruk, våld i nära relation, boende, socialpsykiatri och 

äldreomsorg. AME är en del av Vuxenenheten sedan september i år, vilket innebär en möjlighet 
att utveckla samarbetet ytterligare framöver.   

 
Arbetsuppgifter 

Arbetet innebär att du såsom socialsekreterare kommer att ansvara för att utreda och bedöma 

rätten till försörjningsstöd, arbeta med motiverande förändringsarbete, upprätta 
handlingsplaner tillsammans med den enskilde samt samverka med andra enheter och 

samarbetspartners både interna och externa. Socialsekreteraren har t ex ett nära samarbete 
med AME för att bidragstagare snabbt ska komma ut i sysselsättning och bli självförsörjande.  

 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är socionom eller som har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer 

som likvärdig, har tidigare erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom området 
försörjningsstöd, har ett genuint intresse av socialt arbete, är strukturerad, har 

samarbetsförmåga och bidrar till en god teamkänsla. Du har obehindrade kunskaper i svenska 
och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.    

 

Du möter i din roll som socialsekreterare många olika individer som befinner sig i olika 
livssituationer. Ditt arbete innebär att göra skillnad för människor genom att motivera till 

förändring och ett liv i självständighet. Ett respektfullt och gott bemötande, en rättssäker 
handläggning och tro på individens egen kraft och förmåga är något vi värderar högt.  

Vi erbjuder dig processhandledning, närvarande arbetsledning, utbildning enligt 

kompetensutvecklingsplan utifrån Kompetensresan Fyrbodal, semesterväxling och 
friskvårdsbidrag samt att få arbeta i ett härligt team på Vuxenenheten.  

 
B-körkort är ett krav. 

 

Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning av tjänst kan ske under rekryteringsperioden. 
Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.  
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Varmt välkommen med din ansökan, CV och personliga brev via e-post till 
ansokan.sn6@mellerud.se 

 

Anställningsform  Tillsvidare 
Anställningens omfattning  Heltid 

Antal tjänster  1 
Kontakt   Christina Mattelin, enhetschef vuxen 

   0530-183 75 

   Marita Vesala, tf 1:e socialsekreterare 
   0530-181 78 

Sista ansökningsdag  2022-01-02 
Publicerat   2021-11-30 
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