CHEF TIL CENTER FOR BØRN OG FAMILIE
Bornholms Regionskommune søger en chef
til Center for Børn og Familie. Chefen skal i
samspil med organisationens øvrige centre
arbejde helhedsorienteret for, at alle børn og
unge får en god start på livet. Der skal skabes
rammer, som sikrer udvikling, trivsel, sundhed,
læringsparathed samt lyst og evne til at tilegne
sig viden og fremme egne muligheder i livet.

organisation i samspil med chefer, øvrige centre
og eksterne samarbejdsparter. Med nye øjne skal
der skabes udvikling og passende forstyrrelse af
det eksisterende, hvor den løbende udvikling og
tilpasning af indsatsen sker under hensyn til de givne
behov og politiske prioriteringer – og med et skarpt
blik for ny viden og tendenser.

Opgaven

Chefen indgår med faglig rådgivning af Børne- og
Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen på området i tæt spil med den udvalgsansvarlige direktør.
Chefen skal være områdets ansigt udadtil og agere
som en samlende figur for hele centret, med fokus
på at skabe trivsel, arbejdsglæde og høj kvalitet i
opgaveløsningen.

Chefen for Børn og Familie har ansvaret for ledelse,
drift og udvikling af det samlede børne- og familie
område i Bornholms Regionskommune. Chefen indgår i koncernledelsen sammen med direktionen og
organisationens øvrige chefer. Det er helt afgørende,
at chefen sikrer en solid og veldokumenteret drift af
hele området som fundament for den nødvendige
og løbende udvikling, herunder skal ressourcerne
prioriteres der, hvor de gør den største forskel for
regionskommunens børn, unge og familier. Der
skal skabes løsninger på tværs af den kommunale

Personen
Den nye chef forventes at have ledelseserfaring
og indsigt i et eller flere af centrets fagområder,
suppleret med erfaring fra en politisk styret organisation.De kommunikative og relationelle færdigheder

skal være markante, idet chefen skal kunne begå sig
relevant på mange niveauer og kommunikere sikkert
og tydeligt internt og i relation til politikere, eksterne
samarbejdspartnere og medier.
Chefen skal være analytisk stærk og desuden være i
stand til at rumme områdets faglige og organisato
riske kompleksitet. Endelig forventes en for området
relevant uddannelsesbaggrund.
Læs mere om stillingen på www.brk.dk eller
www.muusmann.com.
Ansøgningsfrist: Mandag den 29. januar 2018.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Yderligere oplysninger: Servicedirektør Johannes
Nilsson, telefon 30 36 92 66, eller direktør i
MUUSMANN, Lars Bo Pedersen, telefon 40 22 87 18.

