LÆGEFAGLIG VICEDIREKTØR

NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE

Region Sjælland søger en lægefaglig vicedirektør med
stærke faglige og ledelsesmæssige kompetencer, baseret på tillid og holdånd.

ambitiøs og tydelig retning, og som kan skabe følgeskab hos ledere
og medarbejdere. Relationel ledelse skal præge vicedirektørens
praksis.

Opgaven

Vicedirektøren skal være i stand til at skabe en naturlig respekt om
sin person og ledelsesstil som grundlag for tillid i befolkningen, i det
regionale og nationale politiske system og hos medarbejderne.

Vicedirektøren skal i væsentlig grad bidrage til at skabe den løbende
strategiske, faglige og organisatoriske udvikling på NSR sygehuse.
Vicedirektøren skal bidrage til at bringe sygehuset sikkert og målrettet ind i fremtidens sundhedsvæsen.
Det nye medlem af direktionen skal bidrage til, at sygehusledelsen
er velfungerende og udnytter kompetencer og viden i et dynamisk
og positivt samspil.
Vicedirektøren udgør sammen med sygehusledelsen den øverste
strategiske og driftsmæssige ledelse på NSR sygehuse og har et fælles
ansvar for sygehusets drift og udvikling. Vicedirektøren skal have et
særligt fokus på løbende at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet.
Vicedirektøren skal have fokus på alle medarbejdergrupper og have
et balanceret og målrettet ledelsesfokus på enhederne i Næstved,
Slagelse og Ringsted.
Det er en central opgave for sygehusledelsen at udvikle en fælles
kultur og fælles retning på NSR sygehuse. Der skal arbejdes med
udvikling af ”vi-følelse”, fællesskab og stolthed ved at have NSR sygehuse som arbejdsplads. Sygehuset er præget af et stort engagement
og høj faglighed i medarbejdergruppen, hvorfor udgangspunktet for
at arbejde med kultur på tværs af faggrupper, funktioner og matrikler
er godt.
Det er en vigtig opgave for vicedirektøren at bidrage til udviklingen af
et attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø for løbende at udvikle
af de faglige miljøer og løbende forbedringer af den behandlingsmæssige kvalitet.
Vicedirektøren skal prioritere indsatser rettet mod trivsel, arbejdsmiljø, personaleledelse, rekruttering og have et åbent og tillidsfuldt
samspil med MED-organisationen.
Regionen prioriterer et øget samarbejde mellem regionens sygehuse
som et samlet tilbud til regionens borgere, hvorfor samspillet med
kolleger på øvrige sygehuse vægtes højt, sammen med involvering i
fællesregionale opgaver.

Personen
Der søges en moderne, dynamisk og strategisk orienteret lægefaglig
vicedirektør, som med en åben og visionær tilgang formår at sætte en

Den nye vicedirektør skal være synlig i afdelingerne på de tre
sygehusenheder og praktisere en ledelsesstil, der inviterer til dialog,
samarbejde og udvikling på afdelingerne og på hospitalet.
Vicedirektøren skal være en dygtig leder af ledere og formå at
delegere kompetence og ansvar til afdelinger, ledere og medarbejdere. Vicedirektøren skal kunne facilitere samarbejde på tværs af
afdelinger og funktioner og skal samtidig være i stand til at træﬀe
beslutninger.
Den nye vicedirektør skal således være i stand til ubesværet at veksle
mellem at involvere og lytte og samtidig kunne træﬀe beslutninger
og ”stå fast”, når det er påkrævet.
Vicedirektøren skal være en dygtig kommunikator, som formår at formidle strategier, mål og resultater på en motiverende måde og skal i
alle sammenhænge fremstå tillidsskabende og velargumenterende.
Den nye vicedirektør skal ”dyrke nysgerrigheden” som grundlag for
at se nye muligheder for udviklingen af NSR sygehuse.
Vicedirektøren skal have en lægefaglig baggrund, være respekteret
og repræsentere en relevant ledelseserfaring med stor indsigt i
sundhedssektoren.
Det primære arbejdssted er Slagelse.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. juni 2019
Læs mere i stillings- og personproﬁlen på
www.muusmann.com/stillinger.
Yderligere oplysninger fås hos administrerende direktør Per Bennetsen, Region Sjælland, tlf. 30 66 03 77, eller administrerende
direktør Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.

