
Verksamhetschef till Stiftelsen Gyllenkroken 
 
Delar du vår vision om ett samhälle som ger utrymme för alla? Då kan rollen som verksamhetschef 
på Stiftelsen Gyllenkroken vara jobbet för dig. 
 

Om Stiftelsen Gyllenkroken 
Stiftelsen Gyllenkroken är en oberoende idéburen organisation som erbjuder social gemenskap, 
meningsfull sysselsättning och anpassat boende för personer med psykisk funktionsnedsättning eller 
psykisk ohälsa och deras anhöriga. Verksamheten har ca 30 heltidsanställda och omfattar kultur- och 
aktivitetshus med café, tre boenden med LSS- och SoL-tillstånd samt Gyllingen som vänder sig till 
barn och unga. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och ska behandlas med respekt. 
Vår vision är ett samhälle som ger utrymme för alla. 
 

Dina arbetsuppgifter 
Som verksamhetschef för Stiftelsen Gyllenkroken leder du kompetenta medarbetare i deras dagliga 
arbete med att skapa en trygg tillvaro för målgruppen. I dina arbetsuppgifter ingår: 
 

 Övergripande ansvar för organisationen och verksamheten, inklusive resultat- och 
budgetansvar samt personalansvar 

 Verksamhetsutveckling i enlighet med lagar och föreskrifter, inklusive kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning 

 Facklig samverkan 

 Intern och extern kommunikation 
 
Du rapporterar till styrelsen, och i ditt uppdrag ingår också att administrera och förbereda styrelsens 
arbete. 
 

Din kompetens och bakgrund 
Vi söker dig som har erfarenhet av verksamhetsledande befattning med ansvar för arbetsmiljö och 
kvalitet inom socialt arbete, omsorg eller omvårdnad. Du ska ha relevant akademisk utbildning med 
inriktning mot socialt eller pedagogiskt arbete, eller likvärdig kompetens. Det är meriterande om du 
har erfarenhet av att leda verksamhet för personer med psykisk ohälsa inom idéburen välfärd. 
 

Dina personliga egenskaper 
Som person är du prestigelös, flexibel, stresstålig och van att arbeta i grupp. Du har ett nära och 
synligt ledarskap, men är samtidigt inte främmande för att hoppa in och stötta där det behövs. Du 
bör ha ett intresse för kultur och hälsa eftersom det är ett profilområde för Stiftelsen Gyllenkroken. 
 

Rekryteringsprocessen 
Välkommen att skicka din skriftliga ansökan med cv, personligt brev och referenser till 
rekrytering@gyllenkroken.se 
 
Sista ansökningsdag: 2023-04-16 
 
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. 
 
Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. 
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Anställningsvillkor 
Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. 
 
Tillträde: 2023-09-01 
 

Lön 
Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. 
 

Har du frågor om tjänsten? 
Hannes Lloret Andreasson, styrelseordförande 
073-515 12 27, hannes.lloret@gmail.com 
 

Har du frågor om verksamheten? 
Emma Simonsson Vento, verksamhetschef (t.o.m. 2023-07-20) 
031-80 89 95, emma.vento@gyllenkroken.se 
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