Projektanställning
Visam - Tillsammans för Värdighet och Välbefinnande för äldre med psykisk ohälsa
Projekt: 2022-01-01 till 2024-12-31
Finansiär: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa & Allmänna Arvsfonden

Projektet syftar till att skapa en kunskapsplattorm för RSMH att stötta äldre med
psykisk ohälsa och skapa lärande kring åldrande och psykisk ohälsa riktat mot
seniorer, professionella vårdgivare och anhöriga.
Projektets mål är att:
a. Ta fram en e-utbildning om att åldras och att vara äldre med psykisk ohälsa.
b. Ta fram en studiecirkelutbildning riktad mot personer som vill bli
kamratstödjare till personer med psykisk ohälsa.
c. Uppsökande verksamhet för att nå äldre vars välbefinnande hotas av att ha
eller vara på väg att utveckla psykisk ohälsa.
Delprojektledare, 75 %
Arbetetsuppgifter
Som delprojektledare kommer du att vara processansvarig för att ta fram de studiecirklar i
kamratstöd med särskild inriktning att åldras med psykisk ohälsa som beskrivet i
projektansökan. I ditt arbete kommer att ingå att skriva utbildningsmaterial till studiecirklar och
cirkelledarehandledningen, testa form och innehåll mot projektets målgrupper, utvärdera utfall
och tillsammans med projektledaren leda förbättringsarbetet. Projektet har tre tjänster och du
kommer även att förväntas jobba med att genomföra projektet enligt projektets syfte och mål,
du är resultat- och budgetansvarig. Som delprojektledare svarar till projektledare och även
direkt till RSMHs kanlischef och styrgruppen som består av förbundets förbundsstyrelses
arbetsutskott.
Kvalifikationer
Vi söker en person med gedigen, dokumenterad erfarenhet av att ha jobbat med utbildning.
Att ha arbetat med Allmänna Arvsfonden tidigare är starkt meriterande. Eftersom projektet
vänder sig till seniorer är erfarenhet av äldreomsorg och/eller att ha arbetat med äldre i
professionell roll starkt meriterande liksom god kännedom om RSMHs organisation och
ämnesområdet i stort.
Som person är du noggrann och kan arbeta självständigt. Du är en kreativ person som kan ta
egna initiativ inom ramen för det som är dina arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av
utvecklingsprojekt är en merit.
Arbetet innehåller en del resande eftersom projektet är nationellt. Vi förutsätter att du har god
datorvana samt en god hantering av det svenska språket.
Vi lägger stor tonvikt vid personlig lämplighet.

Tillträde & Varaktighet
Tillträde är önskvärt från och med den 1 september 2022. Anställningen avslutas när projektet
avslutas den 31 december 2024.
Frågor & Ansökan
Frågor om projektet eller arbetsuppgifterna ställs till projektledare Beatrice Ikonen vida e-post
beatrice.ikonen@rsmh.se.
Frågor om tjänsten ställs till tillförordnad kanslichef Åke Nilsson via e-post
ake.nilsson@rsmh.se
Din ansökan skickas till Åke Nilsson och bör innehålla cv samt personligt brev. Vi vill ha din
ansökan via mail senast fredagen den 28 juli 2022.

Vi innehar kollektivavtal.

