CHEF FOR POLITIETS
ADMINISTRATIVE CENTER
HOLSTEBRO, MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI
Rigspolitiet søger en leder til det nye opgavefællesskab,
Politiets Administrative Center.
Du har som chef for Politiets Administrative Center ansvar for
at opbygge og lede det nye center, som er en del af regeringens
udflytning af statslige arbejdspladser. Samtidig er du ansvarlig for
at sikre en stabil drift under udflytning af opgaverne fra Administrativt Center Øst. Du har fokus på ledelsesopgaven, og gennem
et helhedsfokus sikrer du styring og understøttelse på tværs af
organisationen.
Du har det overordnede ansvar for de administrative opgaver på
områderne våben, kørekort, bøde, Kriminalregister, tilladelser og
Automatisk Trafikkontrol, som bliver samlet i centeret. Politiets
Administrative Center forventes at blive bemandet med en chef,
seks afdelingsledere, 11 medarbejderledere og omkring 330 medarbejdere. Centeret forventes at være i fuld drift i tredje kvartal
af 2019.

Vi søger endvidere en leder med højt drive, personlig gennemslagskraft samt nysgerrighed og interesse for politiets opgaveløsninger.
Det er vigtigt for os, at du er indforstået med og parat til at påtage
dig et stort og vedholdende ansvar i en organisation, som aldrig
holder lukket.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Rigspolitiet, og stillingen besættes på
overenskomstvilkår i overensstemmelse med rammeaftalen om
kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er udnævnt tjenestemand. Stillingen er placeret
i løngruppe 2. Der vil kunne ydes tillæg afhængig af erfaring og
kvalifikationer. Stillingen ønskes besat på åremål.
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Din væsentligste opgave bliver at varetage og løbende optimere
det nye centers drift. Det bliver dit ansvar at sikre legaliteten og
kvaliteten i opgaveløsningen, at overholde centerets budget og
realisere centerets mål samt at skabe en attraktiv arbejdsplads.
Desuden får du ansvar for at udvikle og effektivisere produkter,
ydelser og processer samt at foretage tilpasninger efter behov.
Derudover bliver det dit ansvarsområde at forestå forretningsledelse og udvikling af centeret i tæt samarbejde med politikredsens
øverste ledelse og de centrale samarbejdspartnere.

Dit arbejdssted bliver Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro. Den
nærmere adresse er ikke fastlagt endnu, da der er tale om et
nyoprettet center.

Du indgår i politikredsens øverste ledelse sammen med stabschefen, chefanklageren og chefpolitiinspektøren med direkte
reference til politidirektøren.

Du kan finde mere information om politiet på www.politi.dk

Du ansættes, før Politiets Administrative Center går i fuld drift. Det
forventes derfor, at du indledningsvist især skal have fokus på stabil
drift og kapacitetsopbygning. Dette indebærer, at du får mulighed
for at sætte dit præg på etableringen af og personalesammensætning i centeret.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
politidirektør Jens Kaasgaard på telefon 7258 2900 eller chefkonsulent Mette Lybeck hos MUUSMANN på telefon 4031 2306.

MUUSMANN vil medvirke som eksterne konsulenter under
ansættelsesproceduren.

Ansøgningen
Stillingen søges elektronisk på www.jobipolitiet.dk.
Ansøgningsfrist er den 25. maj 2018.

Kvalifikationer

Vi forventer at afholde 1. samtaler torsdag den 7. juni 2018.

Du har en relevant videregående uddannelse med fordel på kandidatniveau og gerne suppleret med relevant lederuddannelse.
Derudover lægges der vægt på, at du har solid praktisk erfaring
med ledelse af ledere, og det er en fordel, hvis du har erfaring med
at lede større forandringsprocesser.

Såfremt du i forvejen er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til
Dronningen.

Du er en visionær og ambitiøs leder med driftsmæssig eksekveringskraft og strategisk udsyn. Du sætter retning, leder proaktivt
og motiverende på tværs af niveauer og har fokus på effektivisering
og digitalisering.
I hverdagen skaber du ejerskab og forståelse for strategierne hos
dine ledere, sådan at de kan arbejde videre med den konkrete
operationalisering. Dine solide samarbejdsevner, politiske tæft og
naturlige flair for at kommunikere og gå i dialog gør, at du lykkes
såvel internt som eksternt og på tværs af organisationen. Med
din empati og evne til at kommunikere klart og tydeligt skaber du
følgeskab og relationer i en organisation med mange fagkulturer.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i
vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal
du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du
skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et
job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan
slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver
dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden
ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal
uploade alle dokumenter i pdf-format.
Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race,
religion eller etnisk baggrund.

