DIREKTØR
KULTUR & FRITID OG TEKNIK & MILJØ
GREVE KOMMUNE
Greve Kommune er en moderne kommune, der har været
igennem markante udviklinger de seneste 50 år. Nye borgere kommer fortsat til og engagerer sig i lokalsamfundet.
Erhvervs- og fritidslivet blomstrer i Greve.
Der søges en dynamisk direktør til en enhedsdirektion
med en ambitiøs dagsorden for ledelse, strategi og
styring.

Stillingen:
Kommunen kan tilbyde borgere og erhvervsliv det meste:
▪▪ En omfattende vifte af idræts- og rekreative tilbud med mange
sportsklubber og foreninger samt fantastiske grønne omgivelser
med en lang kystlinje ved Køge Bugt.
▪▪ Gode daginstitutioner og uddannelsesmuligheder – folkeskoler,
gymnasier og erhvervsuddannelser.
▪▪ Velfungerende sundheds- og plejetilbud til kommunens borgere.

Som del af kommunens topledelse søges en dynamisk direktør
til Kultur & Fritid og Teknik & Miljø – to vigtige områder i en
kommune, der kan fremvise en uforlignelig natur og et attraktivt
fritids- og foreningsliv.

Personen:
Direktøren skal løfte en spændende opgaveportefølje med hovedvægt på politisk betjening, direktionsarbejde, strategisk og faglig
ledelse samt netværksarbejde. Direktøren skal kunne fungere og
skabe resultater i en enhedsdirektion, der arbejder sammen i et
tæt fællesskab, og som søger løsninger på tværs af organisationen.
Greve Kommunes nye direktør skal med relevant erfaring, stærke
analytiske kompetencer og en høj arbejdsmæssig kapacitet
formå hurtigt at indgå som en moderne og anerkendende leder
i organisationen. Direktøren skal have gode evner for at skabe
velfungerende strukturer og gode processer, der sikrer effekt og
resultater i samspil med kommunens medarbejdere, politikere og
borgere.

▪▪ Centralt placerede handelsmuligheder og et aktivt erhvervsliv.
▪▪ En velfungerende infrastruktur med gode transportmuligheder
til og fra hovedstaden.
Udviklingen skal holdes oppe i luften, og kommunens med
arbejdere og folkevalgte arbejder derfor målrettet for at løse opgaver og udvikle nye tilbud og muligheder for borgerne. Kommunen
har netop igangsat en ambitiøs ny dagsorden med fokus på ledelse,
strategi og styring. Direktøren får en central rolle i at skabe en ny
og sammenhængende organisationskultur og et tættere samspil
mellem politik og administration. Alt sammen til gavn for borgerne.

Yderligere information
Læs mere om kommunen og stillingen på www.greve.dk eller
www.muusmann.com, se særligt den uddybende stillings- og
personprofil.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kommunaldirektør,
Claus Thykjær, tlf. 22 13 13 12, eller adm. direktør i MUUSMANN,
Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.
Ansøgningsfrist: Fredag den 1. juni 2018.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

