Är du den verksamhetschef MVU söker
Vill du vara med att driva och utveckla arbetet i en ideell förening vars målsättning är att
förebygga och förhindra våld i nära relation? Verksamheten riktar sig primärt till de som utövar
våld samt ger hjälp och stöd till de anhöriga som utsätts för våldet. Välkommen med din ansökan!
Mottagningen mot våld i nära relation (MVU) är en ideell förening som driver en professionell
behandlingsverksamhet riktad till personer med aggressions- och våldsproblematik. MVU finns i
Uppsala och Uppsala kommun är den den största uppdragsgivaren.
Mottagningen består av en verksamhetschef, en administratör och ett antal terapeuter som är
timanställda på deltid.
Grundmodellen i arbetet är ATV ("Alternativ till våld") som har sitt ursprung i Norge och
behandlingen utförs i grupp och/eller individuellt.
MVU strävar också efter att vara en kunskapsorganisation som utvecklar ny kunskap och nya
metoder samt erbjuder också kompetensutveckling till externa intressenter.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för mottagningen inklusive personal-, budgetoch arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete. En central del är
att söka projektmedel.
I uppdraget ingår även att på olika sätt marknadsföra MVU, samverka/nätverka med andra aktörer
samt att hålla dig uppdaterad med aktuell kunskap och forskning inom området.
Du rapporterar löpande till styrelsen för MVU.
Tjänsten omfattar 40-50 % men går även att kombinera med att arbeta som terapeut på
mottagningen.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med beteendevetenskaplig inriktning. Leg. terapeututbildning är meriterande.
Du har några års erfarenhet av att arbeta som chef/ledare. Har du dessutom erfarenhet av
behandlingsarbete är det meriterande. Det är även meriterande om du har en vidareutbildning inom
området våld i nära relationer samt goda datakunskaper.
Som verksamhetchef för MVU kommer du att ansvara för en liten arbetsgrupp där alla arbetar deltid
och har olika arbetstider. Personalkompetensen är hög och gruppen arbetar mycket självständigt.
Som verksamhetschef kommer du att arbeta självständigt och till viss del på distans i relation till
arbetsgruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper som initiativförmåga, flexibilitet samt
reflektions- och samarbetsförmåga. Du bör vara en drivande person som också ha en mycket god
muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga.
Tillträde januari 2023 efter överenskommelse.
Vid frågor kontakta verksamhetschef Karin Mansikka på nummer 018-13 46 00 eller
styrelseordförande Carin Olin på nummer 0708-75 76 72.

