RANDERS KOMMUNE

DIREKTØR FOR UDVIKLING, MILJØ OG TEKNIK
Randers Kommune søger en stærk og visionær direktør
for Udvikling, Miljø og Teknik, der kan bidrage til at indfri
byrådets høje ambitioner om at skabe dynamik, vækst og
udvikling i en stor kommune.
Direktøren skal stå i spidsen for en række innovative
udviklingsprojekter - herunder det helt unikke projekt
”byen til vandet” - og sikre markante og synlige resultater
indenfor byudvikling, infrastruktur, klimatilpasning og
naturpleje i tæt samspil med dygtige medarbejdere,
politikere, borgere, erhvervsliv, civilsamfund og andre
aktører.
Den nye direktør inviteres ind i et dedikeret fællesskab,
som er i positiv udvikling, og hvor hovedopgaven bliver at
præge og forme byudviklingsprojektet: ”Byen til Vandet”.
Opgaven
Den nye direktør for Udvikling, Miljø og Teknik træder ind i en
kommune med gang i hjulene. Salget af byggegrunde går rigtigt
godt, og investorernes interesse for Randers Kommune er meget
tydelig og giver synlige resultater. Direktøren skal med afsæt heri
spille en central rolle i en fremsynet og bæredygtig udvikling af
Randers Kommune.
Direktøren får ansvar for ledelse, drift og udvikling af et område med
en stor, kompleks og perspektivrig opgaveportefølje indenfor bl.a.
miljø, natur, veje, trafik, byggeri og ressourceplanlægning - store
planopgaver udgør en væsentlig del af porteføljen.
Direktøren skal aktivt bidrage til et tillidsfuldt samspil mellem den
politiske, faglige og administrative ledelse af Udvikling, Miljø og Teknik og sikre en professionel og balanceret betjening og rådgivning
af de politiske udvalg og byrådet. Direktøren indgår i en direktion,
der arbejder som et strategisk toplederteam.
Opgaven skal udmøntes med afsæt i byrådets visioner, politikker,
strategier samt budgetter og varetages i et tæt og konstruktivt
samspil med direktørområdets mange dygtige medarbejdere.
Det er en vigtig opgave for direktøren at sikre et godt og udviklende
samspil med borgere og virksomheder, hvor involvering understøtter
stærke tværorganisatoriske samspil. Randers Kommune skal fremstå
som en samlet organisation, hvor indgangene for erhvervslivet er
nemme og overskuelige, og hvor borgerne oplever sammenhæng
i kontakten med kommunen.

Personen
Direktøren skal have udsyn og formå at se nye muligheder og
skabe ambitiøse udviklinger på direktørområdet og i Randers
Kommune, hvor ”Byen til Vandet” bliver den nye direktørs
once-in-a-lifetime-projekt.
Direktøren skal have stærke ledelsesmæssige, kommunikative og
relationelle kompetencer for at lykkes med at skabe de ønskede
resultater i forhold til borgere, virksomheder, det politiske system
og organisationen.
Direktøren skal formå at navigere og kommunikere tydeligt, herunder videreformidle de politiske mål til organisationen og gennem
lederne sikre, at mål og beslutninger realiseres.
Det forudsættes, at direktøren er en dygtig og erfaren leder af
ledere, der formår at uddelegere ansvar og sætte organisationens
samlede kompetencer relevant i spil.
Direktøren skal møde borgere, politikere og medarbejdere respektfuldt, være imødekommende, lyttende og fleksibel og samtidig
være robust og på balanceret vis kunne stå fast på prioriteringer
og beslutninger.
Det forventes, at direktøren har erfaring fra en politisk styret
organisation og forståelse for en politisk organisations funktionsmåde som forudsætning for at kunne navigere kompetent i det
kommunalpolitiske system.
Den kommende direktør forudsættes at have interesse for- og gerne
kendskab til miljø- og teknikområdet- herunder lovgivning og regler
på området og for den kommunale forvaltning.
Direktøren skal have solide analytiske kompetencer samt indsigt
og interesse for økonomi- og ressourcestyring.
Læs mere om kommunen på www.randers.dk eller
www.muusmann.com. Her kan stillings- og personprofilen ses.
Tiltrædelse: 1. januar 2019.
Ansættelse sker som udgangspunkt på kontraktvilkår. Der tilbydes
attraktive løn- og ansættelsesvilkår.
Ansøgningsfrist: Søndag den 28. oktober 2018.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Kontakt gerne kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt tlf. 89 15 10 05
/ 22 24 33 42, eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

