OMRÅDECHEF TIL EJENDOMME

HALSNÆS KOMMUNE

Fagligt stærk og visionær chef med solid ledelseserfaring
søges!
Ejendomsområdet er et strategisk vigtigt område i Halsnæs
Kommune, og området har et stort politisk fokus. Flere store og spændende bygge- og renoveringsprojekter kræver
tydelig og synlig ledelse. Derfor bliver ejendomsområdet
skilt ud som et selvstændigt chefområde pr. 1. marts 2019.
For den nye chef vil der, når ejendomsområdet er veletableret, være mulighed for at få ansvaret for yderligere
fagområder.
Den første opgave bliver at få ejendomsområdet etableret
organisatorisk og fagligt – med alt hvad det medfører: Driften skal understøttes, de store projekter skal byggestyres,
de relevante politiske udvalg skal betjenes, og området skal
markeres i organisationen. Chefen har personaleledelse for
områdets 17 medarbejdere.
Ejendomsporteføljen består af godt 180.000 kvm fordelt
på 123 ejendomme. Vi har mange skønne bygninger, bl.a.
kulturhuset Gjethuset, der tidligere har været kanonstøberi, og Knud Rasmussens Hus i Hundested. Som chef
for Ejendomme står du i spidsen for drift, vedligehold og
anvendelse af kommunens bygninger.
Den kommende chef skal være visionær og kunne omsætte
ideer til operationelle mål og konkrete handlinger. Den nye
chef skal desuden være en tydelig leder, der kan udfordre
faglighederne konstruktivt. Chefen skal kunne skabe
fremdrift baseret på respekt, trivsel og arbejdsglæde, som

opbygges via en professionel og dedikeret ledelse. Endelig
er det afgørende med solide kvalifikationer i relation til
ressource- og økonomistyring.
Chefen forventes at have erfaring med ledelse, gerne inden
for ejendomsområdet i en offentlig organisation, have en
relevant videregående uddannelse som fx ingeniør, arkitekt
eller økonom samt gerne en lederuddannelse. Endelig
er erfaring med betjening af det politiske niveau en forudsætning for at mestre at skabe ejerskab hos politikere
og direktion – og for at kunne levere skarp og kvalificeret
politisk betjening.
Chefen indgår i koncernledelsen, hvor vi aktivt arbejder
og finder de bedste løsninger på tværs af chefområderne.
Det er derfor også afgørende, at den nye chef har en ægte
interesse i at indgå i den samlede koncernledelse, og her
yde med- og modspil til direktion og øvrige chefkollegaer.
Halsnæs Kommune er en kommune i fremdrift. Befolkningstallet er stigende, og byggeriet er i fremdrift. Flere
og flere får øjnene op for kommunens fantastiske natur og
spændende historie. Vi markerer os også som en vigtig del
af den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland.
For mere information om stillingen, Halsnæs Kommune og
hvordan du søger, se stillings- og personprofilen.
Ansøgningsfristen er 13. januar 2019.

