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Verksamhetschef till Vårnäs behandlingshem 
 

Arbetsplatsbeskrivning 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med för närvarande fem kommuner i Sörmland som medlemmar. 
Dessa är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Verksamheten leds av en förbundsdirektion som består 
av politiker från medlemskommunerna. Verksamheten består av Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som 
missbrukar alkohol och droger, Gläntans behandlingshem som behandlar unga - 18-26 år - som missbrukar alkohol och 
droger, Familjerådgivning som bedriver rådgivning till familjer, Upphandling som genomför viss upphandling inom 

socialtjänstens område samt CTL-utbildning, Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser. Vidare finns ett 
Förbundskansli som ger stöd och service till verksamheten. 
Vårdförbundet Sörmland samarbetar med flera olika intressenter som kommuner, landstinget, intresseorganisationer 
och anhörigföreningar och arbetet regleras av lagar och förordningar. 
 
Vårnäs är ett behandlingshem med 26 platser för vuxna män och kvinnor, som lider av alkohol- narkotika- eller 
tablettberoende. Behandlingen påbörjas på vår introduktionsavdelning under 7 – 10 dagar. Där sker även 
avgiftning/abstinensbehandling i samråd med läkare. Vi ser alkoholismen/drogberoendet som en sjukdom och använder 
AA:s tolv steg som grund. Vårnäs tar till största delen emot patienter från Sörmland genom det ”Öppna Intaget”, vilket 
innebär att patienterna kommer till behandlingen på eget initiativ utan biståndsbeslut från socialtjänsten. 
Öppet Intag startade 1996 och finansieras genom årliga anslag från medlemskommunerna. 
 

Arbetsbeskrivning 
 
Som Verksamhetschef har du ett operativt och samordnande ansvar för verksamheten. Verksamhetschefen ingår i 
ledningsgruppen och bidrar både med specifik kompetens inom sitt verksamhetsområde och med en helhetssyn utifrån 
ett förbundsövergripande perspektiv.  

Verksamhetschefen driver utveckling av verksamheten tillsammans med programledaren och övriga medarbetare på 
Vårnäs.  
Verksamhetschefens uppdrag delas upp i följande områden: målstyrning, verksamhetsutveckling, kommunikation 
internt och externt samt ekonomi, personalförsörjning och kompetensutveckling.  
Eftersom dina arbetsuppgifter innebär att du har många olika kontakter är det viktigt att du har god förmåga att 
samarbeta och kommunicera på olika nivåer. Du förväntas kunna leda och inspirera andra till utveckling.  
 

Kvalifikationer 

 
Utbildning och erfarenhet 

Vi söker dig med relevant universitets- eller högskoleutbildning samt minst 3-års erfarenhet av ledning inom 
behandlingsarbete. Erfarenhet av AA:s tolvstegsprogram är meriterande. 
Du har god kommunikations och samarbetsförmåga och för dialog på arbetsplatsen för att ta 
tillvara medarbetarnas idéer och kunskap. 
Du känner dig trygg i din ledarroll och för på ett engagerat sätt verksamheten framåt med fokus 
på kontinuerlig förbättring och utveckling. 
Körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer. 
 

Anställningens omfattning 

Anställningsform/varaktighet: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning 

Omfattning: Kan diskuteras 
Löneform: Månadslön 
Tillträde: Enligt överenskommelse  

Ansökan 

Sista ansökningsdag: 2017-12-15 

Ansökan skickas till: Vårdförbundet Sörmland, Vårnäs behandlingshem, 643 92 Vingåker 
eller till e-post: varnas@vfsormland.se 
Ange referensnummer: 100.9 

Kontaktpersoner:  

Ramona Grapenhielm, förbundschef, 0151-51 81 97 

Fackliga företrädare nås via växel: 0151-51 80 90  
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