Vill du vara med att leda Edsätra äldreboende framöver?
Vi söker nu en:

Verksamhetschef
- då vår nuvarande går i pension under 2020.
Snabbinformation
Ort:
Omfattning:
Befattning:
Bransch:
Startdatum:

Skärholmen, Sthlm
100%
Verksamhetschef
Vård och Omsorg
Efter överenskommelse

Kvalifikationer
Vi tror du är sjuksköterska, socionom eller har annan likvärdig
utbildning med erfarenhet och hög kompetens inom
äldreomsorg. Din tidigare erfarenhet som chef,
verksamhetschef och andra ledarroller är meriterande.
Du delar vår värdegrund och profil: vision, värdeord samt
målområden, se vår hemsida www.edsatra.se

Om arbetsplatsen
Edsätra äldreboende har funnits sedan 1868 och varit knuten till Baptistsamfundet. Idag drivs Edsätra av en
fristående icke-vinstsyftande förening, och har 32 platser för somatisk vård och 16 platser för
demensboende. Vi är stolta att Edsätra får höga betyg på brukarundersökningar, och värdesätter vår
duktiga personal högt. Vi har eget kök med meriterade kockar som lagar erkänt god mat, vi har dagliga
aktiviteter samt bemanning av egna sjuksköterskor varje dag i veckan. Vi erbjuder anhöriga en god miljö
med egen trädgård att umgås i.

Vi värderar högt att:
•
•
•
•
•
•

Du har förmåga att fatta beslut, och delegera så rätt beslut tas av rätt person i organisationen, samt
förstår vikten att följa upp beslut.
Du har goda kunskaper om arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor, är noggrann med tider och
deadlines.
Du är empatisk, flexibel och tycker om att utveckla och vägleda medarbetarna.
Du har insikt inom ekonomi, och kan göra ekonomiska uppföljningar.
Du har förståelse för vad en ideell och icke-vinstsyftande förening innebär.
Du har en god förmåga att samverka med myndigheter, andra samarbetspartners och intressenter.

För mer info:
Fackrepresentant: Helena Holmström, Vårdförbundet,
helena.holmstrom@edsatra.se
Ansök genom att skicka in CV med referenser, personligt brev och löneanspråk till
Välkommen
med din ansökan senast den 17 februari.
ordforande@edsatra.se

Välkommen med din ansökan
senast den 17 februari.

