DIREKTØR

NORDJYLLANDS BEREDSKAB
Nordjyllands Beredskab søger ny direktør med
skarpt strategisk udsyn, politisk tæft og solid
ledelseserfaring. Direktøren skal stå i spidsen for
et af landets største beredskaber inden for brand
og redning samt miljø og klimaopgaver for borgere
og virksomheder i 11 kommuner i Nordjylland.
Beredskabet søger en ny visionær og målrettet topleder med begge ben på jorden, der både formår
at fungere som en nærværende, anerkendende
og synlig leder på de interne linjer, og som en
tydelig og involverende direktør, som civilsamfundet, virksomheder, kommuner, politi og andre
interessenter gerne samarbejder med.
Opgaven
▪▪ Sikre en velfungerende drift og være garant for, at beredskabslovgivningen overholdes, og bestyrelsens målsætninger nås
▪▪ Sikre et moderne og harmoniseret beredskab kendetegnet ved høj
tryghed for borgerne samt rettidig og effektiv indsats

Kompetencer
▪▪ Beredskabsdirektøren skal være en erfaren leder med dokumenterede
resultater særligt inden for strategi, økonomi, organisationsudvikling,
netværksdannelse samt forandrings- og forretningsudvikling – gerne
opnået i politisk styrede organisationer
▪▪ Beredskabsdirektøren skal være en stærk og tillidsskabende
kommunikator, der indgår med sikkerhed i partnerskaber, netværk,
forhandlinger og samspil med forskellige interessenter, herunder
politikere, politi, erhvervsliv og borgere
▪▪ Den nye topchef skal kunne fastholde organisationens fokus på
forandrings- og fremdriftsprocesser, og sikre opretholdelse af en
sikker drift med et højt serviceniveau og en solid økonomi
▪▪ Beredskabsdirektøren skal realisere potentialerne i et stort beredskab gennem en involverende, delegerende og rammesættende
ledelsesstil.
Læs mere om stillingen på www.nordjyllandsberedskab.dk
eller www.muusmann.com.
Her kan stillings- og personprofil også ses.
Tiltrædelse forventes den 1. marts 2018.

Ansøgning

▪▪ Gennem et tæt samspil med det politiske system bidrage til at sikre
konstruktive, politiske beslutningsprocesser

Ansøgningsfrist mandag den 8. januar 2018.

▪▪ Sikre fremdrift i den videre omstillings- og effektiviseringsproces samt
en stærk og serviceorienteret fælles kultur og ånd i beredskabet på

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

tværs af fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
bestyrelsesformand, Arne Boelt, tlf. 4122 3069 eller adm. direktør Lars
Muusmann, MUUSMANN, tlf. 4076 7227.

Nordjyllands Beredskab blev etableret den 1. januar 2016 i et § 60 selskab. Beredskabet omfatter de 11 nordjyske kommuner i Region Nordjylland,
og dækker et område på 7.878 km² og betjener 585.000 indbyggere og et stort og mangfoldigt erhvervs- og kulturliv. Det operative beredskab
omfatter 36 stationer. En med fuldtids brandfolk og deltids brandfolk, 35 med deltids brandfolk. Af de 35 deltidsstationer betjener Falck de 32.
Nordjyllands Beredskab har ca. 170 fuldtidsansatte, 97 deltidsansatte og 235 frivillige. Falck har ca. 550 deltidsansatte brandmænd. I 2017 udgør
økonomien i alt ca. 200 mio.kr.

