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Intresseanmälan till uppdrag som Rehabvägledare  
 

Samordningsförbundet Väst (Sof Väst) finansierar insatser som riktar sig till personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnad rehabilitering. Vi har fått ESF medel för att utveckla vårt arbete och 

kommer nu att utöka våra insatser i kommunerna.   
 

Sof Väst söker därför fler rehabvägledare till vårt team vilka ska arbeta lokalt i vårt område tillsammans 

med våra övriga medarbetare och samverkansparter  -  Är du vår nya kollega? 
 

Rehabvägledaren arbetar utifrån ett teambaserat arbetssätt och samordnar processen kring den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen för våra individer utifrån deras individuella behov.  

Rehabvägledaren samverkar med både professionella och privata nätverk som finns runt individen 

och stödjer och rustar individerna genom att klargöra arbetsförutsättningar och planerar och 

genomför insatser tillsammans med individen. 

 Vi arbetar med en tydlig arbetslinje för att öka möjligheten för våra individer att nå målet egen 

försörjning via arbete eller studier.  

Rehabvägledaren ska motivera och stötta individerna i sin process och kartlägga, ge vägledning och 

samordna de kontakter och insatser som behövs för att nå en progression. Rehabvägledaren 

dokumenterar processen och gör en slutrapport vilken överlämnas till individen och remitterande 

handläggare vid avslut.  

Att leda gruppaktiviteter tillsammans med kollegor kan bli aktuellt vid behov.  

Att vara aktiv i arbetsgivararbetet för att matcha en individ till rätt arbetsträningsplats är en stor del 

av Rehabvägledarens vardag. Som rehabvägledare fungerar du också som ett stöd för arbetsgivaren 

och ska bidra med kunskap och förståelse inför en anställning.  

 

Uppdraget ställer krav på flexibilitet när det gäller att hitta individuella lösningar för våra individer 

som ofta varit i ett utanförskap under lång tid och som har en komplex livssituation.  

Som Rehabvägledare kommer du att vara en del i förbundets rehabvägledarteam och ha tillgång till 

övriga insatser och kompetenser inom förbundet t ex arbetsförmågeutredning.  

Vi kommer att arbeta utifrån BIP forskningen och med individernas fokus i fokus. 

Kvalifikationer 

Relevant högskoleutbildning för uppdraget och det är en stor fördel med erfarenhet av att tidigare 

arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. God kunskap om andra myndigheters arbete 

och trygghet i att arbeta med personer som har olika funktionsvariationer. Kunskap om 

arbetsmarknaden i vårt område är viktigt och vana av att ha kontakt med arbetsgivare för att hjälpa 

personer med anskaffning av arbetsprövning-, tränings- och praktikplatser.  

 

Vi söker dig som är trygg i att agera på eget initiativ och kan arbeta både i team och självständigt och  

har god kommunikativ förmåga, ett systematiskt tillvägagångssätt och god planeringsförmåga.  

 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 
 

Du behöver ha körkort och tillgång till bil.  

Önskvärt tillträde så fort som möjligt. Uppdragen är på halv- eller heltid.   
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Samtliga som arbetar med uppdrag för Samordningsförbundet har kvar sina grundanställningar, men får 

förändrat uppdrag i tjänsten och befrias ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter. Möjlighet kan finnas till 

projektanställning hos någon av medlemskommunerna.  

Projekttiden är 3 år. 

  

För information, kontakta verksamhetsutvecklare Maria Hassing 0522 -69 51 34 

eller förbundschef Gudrun Emilsdottir 0522-69 51 33. Se även www.sofvast.se   
 

Lämna intresseanmälan via e-post, senast den 31 jan, med personuppgifter, arbetsgivare, nuvarande 

tjänst, utbildning, erfarenhet (CV) och en beskrivning av varför du är intresserad till: 

info@sofvast.se    Märk din ansökan med Ref.nr: 2022–03.  

 

Vi intervjuar löpande, uppdragen kan därför komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag. 
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