
 

 

 

Verksamhetschef, Betelhemmet i Jönåker  
 

Stiftelsen Betelhemmet i Jönåker söker Verksamhetschef 100% 

 

Prisbelönt äldreboende med kristen grund i hjärtat av natursköna Kiladalen i Södermanland 

Betelhemmet är ett litet, lantligt beläget privat äldreboende i Jönåker som ligger 1,5 mil söder 

om Nyköping, mitt i natursköna Kiladalen i hjärtat av Södermanland. Hemmet grundades 

1993 av Helge och Karin Lundborg utifrån deras genuina kärlek till och omtanke om äldre 

människor. Deras vision var att skapa ett gemytligt äldreboende med hemkänsla och värme 

utifrån kristna värderingar. 

Nu söker vi en ny verksamhetschef som i samarbete med stiftelsen Betelhemmets styrelse 

samt övrig personal vill leda och fortsätta utveckla verksamheten på Betelhemmet utifrån de 

kristna värderingar som präglat hemmet från starten. 

Betelhemmet bedrivs idag som en stiftelse med Betelförsamlingen i Jönåker som huvudman. 

Betelhemmet är inte vinstdrivande utan all eventuell vinst återinvesteras i Betelhemmet till 

förmån för våra boende och vår personal. Betelhemmet har Nyköpings kommun som 

uppdragsgivare och alla boende på hemmet bered plats i samarbete med kommunens 

biståndshandläggare. 

På Betelhemmet arbetar idag 15 undersköterskor och en sjuksköterska. Betelhemmet har eget 

kök och all tillagning sker på plats med färska råvaror. Utöver vårdpersonal och kökspersonal 

finns en även vaktmästare. Betelhemmet har 16 platser fördelade på 16 lägenheter, modernt 

utrustade och fräscha till sin utformning. Betelhemmet arbetar utifrån en kristen värdegrund 

och vår viktigaste resurs är vår personal. Därför satsar vi mycket på värdegrundssamtal och 

utbildning inom olika områden. De som bor på Betelhemmet kommer från Nyköping med 

omnejd och alla har biståndsbeslut om särskilt boende från Nyköpings kommun. 

Dina arbetsuppgifter Verksamhetschefen är direkt underställd Betelhemmets styrelse. Som 

verksamhetschef har du personalansvar för all personal som arbetar på Betelhemmet. I 

personalansvaret ingår medarbetarsamtal, lönesamtal, bemanning, rekrytering samt 

löneansvar. I arbetsuppgifterna ingår även budgetansvar, fastighetsansvar samt 

kvalitetsäkerhetsansvar. Verksamhetschefen är även ansvarig för att vidhålla goda kontakter 

med samarbetspartners till verksamheten. 

Din kompetens Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller har minst 3-årig 

högskoleutbildning inom social omsorg eller motsvarande, gärna med erfarenhet av lednings- 

och utvecklingsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Tidigare dokumenterad erfarenhet av 

ledarskap inom offentlig förvaltning eller annan chefserfarenhet och/eller chefsutbildning är 

meriterande. Vi söker dig som har god helhetssyn för verksamheten och kan omsätta visioner 

och mål till konkreta handlingsplaner. Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsvilja med dina 

medarbetare samt att du är intresserad av och lyhörd för deras synpunkter. Stor vikt kommer 

att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättandet av tjänsten. 



 

 

Anställningsform och sysselsättningsgrad Tillsvidareanställning på heltid eller enligt 

överenskommelse. 

Tillträde efter överenskommelse. 

Ansökan skickas med CV och personligt brev till vår huvudman med epost på adressen: 

info@betelforsamlingen.se. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Ansök senast 15 april. Rekryteringsarbetet kommer dock att fortgå löpande, så vänta inte med 

att skicka in din ansökan. 

Frågor om tjänsten kan besvaras av 

Stiftelsen Betelhemmets ordförande 

Patrik Boberg  Tfn 070-888 50 60 boberg.patrik@hotmail.com 

Betelförsamlingens föreståndare 

Robert Granat Tfn 072-572 90 64 pastor@betelforsamlingen.com 

Välkommen med din ansökan! 

 


