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Adisa söker föreståndare till öppenvård och HVB 
Adisa erbjuder kvalificerad öppenvård till familjer och ungdomar i behov av stöd och 
behandling i Göteborgsområdet med omnejd. Vi befinner oss i en tillväxtfas och 
kommer under vintern/våren 2018 att öppna en HVB verksamhet i Ale kommun. 
Målgruppen är ensamplacerade barn mellan 0-12 år som är i behov av ett tryggt 
omhändertagande där stöd, omvårdnad och behandling står i fokus.  
 
Arbetsbeskrivning 
Vi söker en målmedveten och framåtsträvande person med förmåga att hantera 
stress. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på snabbhet, flexibilitet och god 
samarbetsförmåga. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift, en 
förutsättning för rollen som föreståndare är att se framåt och se möjligheterna 
framför hinder. Som föreståndare på Adisa har du ett övergripande ansvar för vår 
öppenvård och HVB verksamhet. En viktig del i ditt arbete är att vägleda personalen, 
att utveckla samarbetet internt och externt samt utveckla metod – och 
verksamhetsfrågor. Du är vårt ansikte utåt och representerar Adisa på ett 
professionellt sätt i alla sammanhang. I tjänsten ingår att du har budget- och 
verksamhetsansvar.  
 
Du ingår i Adisas beredskapsgrupp där ni har övergripande ansvar för 
verksamheterna under beredskapstid.  
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har högskoleutbildning. Din inriktning är beteendevetenskaplig, 
såsom socionom eller motsvarande. Du har även tidigare erfarenhet av 
verksamhetsområdet samt dokumenterad kunskap inom relevant lagstiftning. Du har 
god kännedom om barns och familjers utveckling och behov. Som person är du 
lyhörd och har god kommunikationsförmåga. För att trivas i tjänsten är det viktigt att 
du är trygg och kan ta självständiga beslut, har god samarbetsförmåga och skapar en 
god arbetsmiljö. Vi utgår från IVO:s (Inspektionen för Vård och Omsorg) riktlinjer 
när vi bedömer dig som lämplig för tjänsten. Stor vikt läggs vid dina personliga 
egenskaper. B-körkort samt godkänd vandelskontroll från polisens misstanke- och 
belastningsregister erfordras.  
 
Anställningsform: Tills vidare med 6 månaders provanställning. 
Arbetstid: Dagtid samt viss beredskapstjänstgöring. 
Tillträde: vintern/våren 2018 enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpnade. 
 
Välkommen med din ansökan på mail till: 
 
lisa@adisa.se  
 
 




