CHEF TIL BORGERSERVICE OG BESKÆFTIGELSE
VIL DU VÆRE VORES NYE FYRTÅRN?
Halsnæs Kommune skal have en ny chef til området Borgerservice
og Beskæftigelse. Området er velfungerende med flotte resultater,
god driftsøkonomi og gode etablerede samarbejder med øvrige
dele af kommunen.
Vores tidligere chef har fået tilbudt en direktørstilling i en anden
kommune. Det er ofte den vej, det går: De seneste tre chefer på
området er alle blevet rekrutteret til direktørstillinger efterfølgende.
Vi vil dog først og fremmest gerne have en chef, der brænder for
Halsnæs Kommune.
Vi ønsker en chef, som er meget ambitiøs på områdets, koncernens
og egne vegne. Vi ønsker samtidig en person, der vil være med til at
videreudvikle vores samarbejde og koncerntankegang. Vi tænker og
arbejder som koncern, både i det daglige arbejde, og når vi sparrer
med og udfordrer hinanden. Samtidig har vi en kultur i koncernen,
hvor ledere tør lede, og hvor medarbejdere tør tage ansvar og selv
søsætte nye ideer.

Dine opgaver er at:
▪▪ Lede både medarbejdere og ledere
▪▪ Styre områdets fem flagskibe; Nordsjællands Rekrutteringsservice, Erhvervsservice, Kontaktcenteret, tilfredshedsmålinger i
området og arbejdet med Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan – samt en række andre projekter og indsatser
▪▪ Bidrage til videreudvikling af området til gavn for borgerne
▪▪ Bidrage positivt og konstruktivt ind i koncernen, også på andre
områder end dit eget.

Vi forventer, at du som person:
▪▪ Har god humor
▪▪ Er hjælpsom, loyal og opmærksom
▪▪ Kan sprælle i en chefgruppe, skabe nye initiativer på tværs af
organisationen og samtidig skabe ro i en personalegruppe
▪▪ Møder ledere, medarbejdere og borgere i øjenhøjde samt skaber
tryghed og tillid
▪▪ Har gode kommunikative evner, og er ligefrem, direkte og
engageret i din formidling
▪▪ Kan stå fast, også i høj søgang. Du skal samtidig være handlekraftig og kunne træffe beslutninger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2018.
Ansættelsen finder sted efter Aftale om aflønning af chefer samt
Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. Lønnen tager
udgangspunkt i et årligt niveau på 780.000 kr. plus pension.
Aflønningen sker med udgangspunkt i ansøgerens uddannelsesbaggrund og erfaring. Det endelige lønniveau og lønsammensætning
aftales mellem Halsnæs Kommune og den forhandlingsberettigede
organisation.

Ansøgningsfrist
Søndag d. 5. november 2017.

Den nye chef har en central rolle i projektet Sammen om ny velfærd,
hvor vi nytænker servicen til de af vores borgere, der har flest
kontakter i kommunen. I Sammen om ny velfærd leder vi sammen
og på tværs af faggrænser med afsæt i borgerne. Sammen om
ny velfærd har gjort Halsnæs Kommune til en af landets førende
kommuner indenfor integreret velfærdsservice og tværfaglig
ledelse, hvilket omverdenen har bemærket!

Søg stillingen via www.halsnaes.dk eller
www.muusmann.com/stillinger.

Vores flotte resultater skyldes blandt andet vores mindset – at
når en beslutning er truffet, implementerer vi med det samme. I
Halsnæs er vi handlekraftige og nøler ikke.

Ekstra materiale, der er relevant at orientere sig i:

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
ekstern konsulent, direktør hos MUUSMANN Lars Bo Pedersen på
tlf. 4022 8718 eller kommunaldirektør i Halsnæs Kommune Anders
Mørk på tlf. 5167 5555.

▪▪ Den uddybende stillings- og personprofil
▪▪ Ledelsesgrundlaget

Vi forventer, at dine kompetencer
og erfaringer er:

▪▪ Områdeplaner for alle kommunens områder, herunder
Borgerservice og Beskæftigelse

▪▪ Relevant uddannelsesbaggrund samt en lederuddannelse – eller
vilje til at tage det

▪▪ Vision 2030

▪▪ Ledelseserfaring fra en organisation af en vis kompleksitet og
gerne erfaring med at lede ledere
▪▪ Dokumenteret erfaring med at skabe samarbejde på tværs af en
stor offentlig organisation og evt. erfaring fra et af områderne
borgerservice eller beskæftigelse
▪▪ Høj grad af politisk tæft
▪▪ Erfaring med økonomistyring.

I Halsnæs er både mennesker og natur rå og autentiske – det er ikke
for fint, og det føles ægte. Vi har fødderne solidt plantet i sandet,
og vi er stolte af at være dem, vi er!

