STABSCHEF

TIL MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI
Justitsministeriet søger en stabschef til Midtog Vestjyllands Politi.

Desuden er indblik i og forståelse for politiets og anklagemyndighedens arbejdsområde også en fordel men ikke et krav.

Du har som stabschef fokus på den strategiske og tværgående
ledelsesopgave i politikredsen og på at understøtte de to kernefunktioner, der løftes af politiet og anklagemyndigheden. Du får
således ansvar for at understøtte ledelsen på tværs af politikredsens funktioner og for at sikre samarbejdet om en god organisering
og sammenhæng i politikredsens opgavevaretagelse. Derudover
har du blik for politikredsens ansvar som en del af dansk politi, så
politikredsen er en aktiv medspiller i politiets koncernledelse og
den løbende udvikling af politiets opgavevaretagelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Som stabschef har du det overordnede ansvar for Ledelsessekretariatet, Kommunikation, Udvikling, HR, Logistik, Regnskab
og Controlling i politikredsen. Du refererer til politidirektøren og
indgår i politikredsens øverste ledelse på lige fod med chefpolitiinspektøren, chefanklageren og chefen for det nye opgavefællesskab,
Politiets Administrative Center.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive
sikkerhedsgodkendt.

Dine væsentligste ansvarsområder bliver at forestå forretningsledelse og udvikling af stabsfunktionerne. Internt i politikredsen har
du ansvaret for den administrative understøttelse af alle funktioner,
så arbejdsprocesserne løbende effektiviseres og optimeres. Du går
som stabschef forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god
og attraktiv arbejdsplads, som udvikler medarbejderne og har blik
for den enkelte medarbejders særlige kompetencer.
I politikredsens samarbejde med de centrale myndigheder og lokale interessenter spiller du en væsentlig rolle. Det er stabschefen,
der er tovholder på de årlige strategiprocesser, og som sammen
med de øvrige medlemmer af den øverste ledelse sørger for, at de
fastsatte mål- og resultatkrav indfries, koordineres og afrapporteres samlet for politikredsen.

Kvalifikationer
Du er en dygtig, udviklings- og resultatorienteret leder med strategisk økonomisk forståelse, organisationsforståelse, strategisk udsyn,
gennemslagskraft og gode samarbejds- og kommunikationsevner.

Stillingen er en tjenestemandsstilling placeret i lønramme 38, hvor
årslønnen er 627.124 kr. i aktuelt niveau. Der vil herudover blive
aftalt et personligt tillæg, der normalt vil være i niveauet 130.000
kr. årligt i aktuelt niveau, og et åremålstillæg.
Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsesområdet er politi
og anklagemyndighed.

Dit arbejdssted bliver Midt- og Vestjyllands Politi, Stationsvej 74,
7500 Holstebro.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysning 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.justitsministeriet.dk under
Karriere.
Ansøgningen, der stiles til Dronningen, skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 25. maj 2018 kl. 12.00.
Det bemærkes, at 1. samtaler forventes afholdt fredag den 8. juni
2018.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Du har som udgangspunkt en længere videregående uddannelse,
og der vil blive lagt vægt på ledelsesmæssig erfaring fra større
virksomheder, herunder gerne en offentlig virksomhed.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb
skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5,
stk. 3, ikke videregives. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udleveringen.

