VICEDIREKTØR
Region Hovedstadens største akuthospital søger et direktionsmedlem, der med stærke kompetencer indenfor det sammenhængende sundhedsvæsen vil arbejde dedikeret for at skabe
resultater til gavn for patienterne. Vicedirektøren skal bidrage
til at realisere hospitalets ambition ”Godt behandlet” – for
patienter, pårørende og personale.

Opgaven
Herlev og Gentofte er et højt specialiseret hospital beliggende på
to matrikler. Hospitalet rummer en af landets største akutmodtagelser på Herlev-matriklen, en stor elektiv kirurgisk funktion på
Gentofte-matriklen og et omfattende og stærkt forsknings- og
uddannelsesmiljø.
Herlev og Gentofte Hospital betjener 425.000 borgere i Region
Hovedstadens Planområde Midt. Hospitalet har en markant profil
på kræftområdet som ét af seks Nationale Kræftcentre og behandler
på dette område også borgere uden for Region Hovedstaden.
Hospitalet er inde i en særdeles spændende udvikling, hvor ca.
60.000 m2 nye bygninger er under opførelse på Herlev-matriklen
og klar til ibrugtagning medio 2020. Et nyt Akuthus med en ny fælles
akutmodtagelse kommer til at sætte nye standarder for udredning og
behandling af akutte patienter i Danmark. En vigtig forudsætning for
dette er et tæt konstruktivt samarbejde med kommunerne og almen
praksis i vores optageområde.
Som en del af hospitalsdirektionen har vicedirektøren således et
særligt ansvar for den tværgående koordination med kommunerne
og praktiserende læger.
En vigtig funktion er sparring med afdelingsledelserne om strategi,
behandlingsmæssige og kliniske problemstillinger, patientsikkerhed
og -service samt kvalitetsarbejde.
Vicedirektøren skal i væsentlig grad bidrage til den løbende strategiske, faglige og organisatoriske udvikling på hospitalet. Vicedirektøren forventes at bidrage til den fortsatte digitalisering af hospitalet
med henblik på mere datadrevet kvalitetsudvikling og sammenhængende patientforløb.

Vicedirektøren forventes at kunne bidrage til arbejdet med at
styrke uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, så
kompetenceniveauet til stadighed lever op til ambitionerne om et
højt fagligt niveau.
Vicedirektøren vil komme til at repræsentere hospitalsdirektionen
og hospitalet i en række udvalg, råd og styregrupper på hospitalet,
regionalt og evt. nationalt.

Personen
Vicedirektøren skal være helhedsorienteret og formå at understøtte
samarbejde på tværs af fagligheder, hospitaler og sektorer. Erfaringer
og resultater inden for disse områder vægtes derfor højt.
Der søges desuden en velfunderet, dynamisk og strategisk vicedirektør, der formår at sætte retning og skabe følgeskab hos ledere
og medarbejdere.
En væsentlig kompetence er forandringsledelse på højt niveau med
fokus på prioritering og implementering af udviklingen af de kliniske
funktioner.
Der ønskes en vicedirektør, der har en åben og reflekterende
ledelsesstil, og som har indsigt i den kliniske hverdag på et stort
akuthospital i rivende udvikling.
Vicedirektøren skal have stærke kommunikative kompetencer, betydelig gennemslagskraft og talent for at opbygge relationer præget
af tillid og troværdighed. Vicedirektøren skal finde det vigtigt at
motivere og involvere organisationen i opgaveløsningen.
Det forudsættes, at vicedirektøren har en sundhedsfaglig eller
samfundsvidenskabelig baggrund og indgående kendskab til sundhedsområdet. Ledelseserfaring og relevant lederuddannelse fx
master vægtes højt.
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Ligeledes skal vicedirektøren sikre en løbende faglig, styrings- og
ledelsesmæssig integration mellem matriklerne.
Der arbejdes kontinuerligt med optimering af hospitalsdriften.
Vicedirektøren skal sammen med den øvrige direktion have fokus
på sikker drift, styring og prioritering af ressourcer og indsatser,
kvalitetsmål og budgetrammer.

Læs mere i stillings- og personprofilen på
www.muusmann.com/stillinger.
Yderligere oplysninger fås hos hospitalsdirektør Klaus Lunding, tlf.
30 51 57 10, vicedirektør Jan Toftholm Andersen, tlf. 38 67 30 04
eller partner Mia Fruergaard, MUUSMANN, tlf. 21 29 70 79.

