Direktor till Vårsta
Du är vigd till tjänst i Svenska kyrkan och har god kyrklig förankring.
Du brinner för människor i utsatthet och utanförskap, och vill bidra
till allas möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Du är en god ledare och har erfarenhet av att vara chef med både
personalansvar och ekonomiskt ansvar.
Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och arbeta såväl i det nära
vardagliga som med långsiktiga utvecklingsprocesser i samverkan
med betydande aktörer i samhället.
Som direktor på Vårsta verkar du på uppdrag av stiftelsens styrelse.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, finansiering och
fastigheter. Du underhåller och utvecklar relationer med Svenska
kyrkan, kommuner, regioner, universitet och andra aktörer. Arbetet
leder du i samspel med ansvariga ledare för respektive verksamhet.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Ninni Smedberg, nuvarande direktor (070-881 25 36)
Styrelsens rekryteringsgrupp:
Lars Parkman (070-268 83 70)
Nils Nordung (070-517 89 57)
Ewa Klarström-Karlsson (070-251 15 05)
Ansökan med meritförteckning, referenser och löneanspråk skickas till Vårsta
diakonigård, Box 134, 871 23 Härnösand, eller till info@varsta.se.
Sista ansökningsdag: 11 maj 2018.

Stiftelsen Vårsta Diakongård
är ett diakonalt utvecklingscentrum mitt i Sverige, med
nära anknytning till Svenska
kyrkan. Verksamheten bedrivs
inom fyra huvudområden:
Grön helhet syftar till att
hjälpa personer att upptäcka
och stärka sina möjligheter
och förmågor i riktning mot
arbete, praktik eller studier.
Familjerådgivningen, med
mottagningar i Västernorrlands och Jämtlands län,
vänder sig till alla par,
familjer och individer som
brottas med relationsproblem.
Resurscentrum, i samverkan
med olika aktörer i Sverige
och Europa, består av
mottagning med stöd och
behandling kring kris och
trauma samt utbildning och
metodutveckling inom
området. Resurscentrum är
också en del av Svenska
kyrkans nationella
krissamordning.
Boende och konferens består
av 53 lägenheter för äldre, ett
bed & breakfast och en
konferensanläggning. På
diakonigården finns också en
restaurang som drivs av en
extern aktör.
Vårsta är i stort sett
intäktsfinansierat genom
avtal och upphandlade
uppdrag.
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