AFDELINGSCHEF

BØRN OG UNGE

Roskilde Kommune søger en fremsynet,
helhedsorienteret og samlende figur til Børn
og Unge, der sætter borgeren og samarbejde
på tværs i centrum.
Roskilde er en foregangskommune på det sociale
område. Et sted man er stolt af at arbejde. En udviklingsorienteret tilgang med mod til at udfordre de gængse
løsninger og faglige kompetencer på et højt niveau er
karakteristisk for afdelingen.

Opgaven
Afdelingschefen har ansvaret for ledelse, drift og
udvikling af Børn og Unge og er samtidig en del af
chefgruppen i Skole og Børn. Det er afgørende at
arbejde med og for helheden og bidrage til at føre
Roskilde Kommunes visioner ud i livet.

Afdelingschefen skal sætte retning og formidle den samlede fortælling og dermed give de konkrete indsatser
mening og perspektiv i forhold til de overordnede mål.
Chefen skal med et tværgående blik understøtte fokus
på en tidlig indsats og flytte indsatsen til i højere grad
at hjælpe familien i hjemmet.
Ledelsesmæssig sparring med mellemledere, fastholde
og fortsat udvikle en attraktiv arbejdsplads med høj
trivsel og løbende kompetenceudvikling samt betjening
af det politiske niveau er andre vigtige opgaver for
afdelingschefen.

Personen
Det forventes, at den nye chef har indsigt i kerneopgaver og lovgivning på området, idet kompetencer
og erfaringer vægtes højere, end hvilken formel
uddannelsesmæssig baggrund man har.
Ledelsesmæssig erfaring er en fordel, herunder med
ledelse af ledere. Har du ikke erfaring med ledelse af
ledere, skal talentet for ledelse være tydeligt.

Afdelingschefen skal have stærke relationelle og kommunikative kompetencer og skal kunne begå sig relevant
på mange niveauer, herunder evne at udvikle og flytte
organisationen i takt med, at krav og forventninger
ændres. En stærk personlighed, stor integritet og solide
analytiske evner er vigtige egenskaber, idet chefen skal
kunne give relevant og indlevende med- og modspil og
have en sikker hånd i beslutninger, men skal samtidig
kunne flyttes af de gode argumenter.
Læs mere om stillingen på www.roskilde.dk eller
www.muusmann.com.
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