DIREKTØR
DAGTILBUD & SKOLE, SUNDHED & FAMILIE
Vejen Kommune er i fuld gang med at virkeliggøre ambitionerne som den attraktive og dynamiske erhvervs- og
bosætningskommune, der ligger midt i det hele og tæt på alt.
Der søges en ambitiøs direktør med ansvar for ”Dagtilbud &
Skole” og ”Sundhed & Familie”, og som fungerer strategisk
og innovativt, samtidig med at den faglige opgaveløsning
varetages sammen med ledere, medarbejdere og borgere.

Opgaven
Direktøren skal sammen med direktionen sikre, at retningen for kommunens strategiske udvikling er kendt i den samlede organisation,
samt sikre, at der er fokus på den tværgående sammenhæng og
udvikling i opgaveløsningen.
Direktøren skal aktivt bidrage til at realisere målene i byrådets og
direktionens strategiske og tværgående planer, herunder sikre at
opgaveløsningen udvikles og understøttes i tætte og befordrende
samarbejder ned i organisationen og på tværs af kommunen.
Direktøren skal sammen med direktionen skabe rammer for en
sikker og tillidsfuld rådgivning og betjening af det politiske niveau,
og særligt i forhold til de to fagudvalg, som direktøren har ansvar for.
Den nye direktør skal være garant for tydelig ledelse af fagområderne
i samarbejde med afdelingscheferne og de decentrale ledere med
afsæt i et præcist indblik i det faglige arbejde og i god og sikker
kontakt med organisationen.
Direktøren skal arbejde for:
▪▪ en fortsat ambitiøs udvikling af det nære sundhedsvæsen med
høj kvalitet i opgaveløsningen og i samspil med andre aktører
på sundhedsområdet.
▪▪ en fortsat positiv udvikling af kommunens dagtilbud og folke
skoler med afsæt i visionen om, at Vejen Kommune er en attraktiv
bosætningskommune med nærhed i opgaveløsningen.

▪▪ at understøtte det levende og aktive kultur- og foreningsliv i
kommunens bysamfund og landdistrikter.
▪▪ at understøtte et mangfoldigt og udviklingsorienteret samarbejde
med kommunens borgere, frivillige, foreninger og virksomheder.
Direktøren skal løbende have fokus på økonomistyringen på de
store velfærdsområder, som tilrettelægges i et åbent og tillidsfuldt
samarbejde med økonomiafdelingen, afdelingscheferne og de
decentrale ledere.

Personen
Den nye direktør skal være en dygtig leder med stærke relationelle
kompetencer, som på den ene side er udviklingsorienteret, visionær
og strategisk, og samtidig være i stand til at præge og udvikle de
faglige opgaver og funktioner på børne- og skoleområdet, sundheds- og familieområdet samt fungere som et aktiv på fritids- og
kulturområdet.
Direktøren skal være en konstruktiv samarbejdspartner, stærk
kommunikator og formidler samt praktisere en åben tillids- og
værdibaseret ledelsesstil.
Direktøren skal have erfaring fra en politisk styret organisation og et
solidt indblik i ét eller flere relevante fagområder. Endelig skal den
nye direktør have stærke økonomiske kompetencer.
Vejen Kommunes direktion har stor erfaring, hvorfor kommunen er
åben over for ansættelse af en yngre talentfuld leder.
Se mere i stillings- og personprofilen på www.job.vejen.dk eller
www.muusmann.com. Se også på kommunens hjemmeside en
række politikker mv.
Ansøgningsfrist: Søndag den 29. oktober 2017.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Kontakt gerne kommunaldirektør Ole Slot, tlf. 30 17 09 00,
eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

