
Social- og 
sundhedsdirektør

I kommunen, hvor broerne forbinder øst og vest, 
foregår der spændende udviklinger på mange felter. 
Der er fremgang og vækst i Middelfart Kommune.  

Den nye social- og sundhedsdirektør skal bidrage til 
kommunens fortsatte positive udvikling som en del 
af en velfungerende og helhedsorienteret direktion 
og som leder af en chefgruppe, der forfølger samme 
mål, f.eks. i rehabiliteringsindsatser.  

Direktøren skal spille en central rolle i at realisere 
kommunens visioner og mål for fremtidens velfærd. 
Sammen med borgerne skal alle ressourcer og fæl-
lesskaber sættes i spil, og der skal findes løsninger, 
der virker. 

Direktøren skal turde gå nye veje i det faglige arbejde 
og skabe fornyelse og nye stærke løsninger - ambiti-
onerne skal være høje. 

Opgaven

Social- og sundhedsdirektøren skal varetage ledelsesopgaver 
indenfor det samlede social- og sundhedsområde og får der-
med stor indflydelse på udviklingen af kommunens samlede 
virksomhed. 

Den nye direktør træder ind i en direktion, der ”vil hinanden”, 
hvor helhedstænkning og viljen til at agere på tværs af forvalt-
ningerne står højt på dagsordenen. Målet er resultatskabelse 
for borgerne og for fællesskabet. Et tydeligt udviklingsfokus 
skal gå hånd i hånd med en relevant og professionel styring 
i en organisation, der er decentralt orienteret med fokus på 
resultater i driften. 

Direktøren skal sikre, at social- og sundhedsområdet er vel-
drevet og i konstant udvikling. Det indebærer blandt andet at:

• videreføre arbejdet med den rehabiliterende organisation

• fokus på udviklingstendenser på det samlede 
forvaltningsområde

• udvikle forebyggende sundhedsindsatser og have fokus på 
nye opgaver i det nære sundhedsvæsen

• skabe et nyt sundhedscenter sammen med andre

• sikre dialog og konkret samspil med borgere, råd og for-
eninger om løsninger til gavn for fællesskabet

• sikre et budget i balance i en situation med et stigende 
udgiftspres

• udnytte potentialerne i velfærdsteknologi og digitalisering

Social- og sundhedsområdet ledes i samspil med afdelings-
cheferne, som er inde i en velfungerende og tværgående 
udviklingsproces.  Social- og sundhedsdirektøren skal være 

garant for konstruktivt tværgående samspil og koordinering i 
den samlede organisation.  

Personen
Middelfart Kommune søger en visionær og engageret soci-
al- og sundhedsdirektør, som formår at skabe resultater i 
krydsfelterne mellem politik, ledere, ansatte og borgere. 

Social- og sundhedsdirektøren skal være i stand til at sætte 
retning og realisere indsatser, som er udviklet i samspil og 
tætte partnerskaber med borgere, medarbejdere, virksom-
heder, organisationer og foreninger.

Direktøren skal være udviklingsorienteret og have mod og vilje 
til at udfordre med henblik på at skabe faglig fornyelse. 

Direktøren skal være en dygtig leder, som skaber resultater 
gennem samarbejde. Det forudsætter gode relationelle kom-
petencer og en åben og involverende ledelsesstil. Talentet må 
gerne være fremtrædende. 

Stærke kommunikative kompetencer skal bidrage til, at direk-
tøren opnår et tydeligt følgeskab til visioner og mål internt i 
organisationen og i eksterne samarbejder.   

Social- og sundhedsdirektøren skal være i besiddelse af poli-
tisk tæft som en forudsætning for at yde professionel politisk 
rådgivning og betjening.  

Den personlige fremtræden skal præges af overblik og en rolig 
hånd baseret på solide analytiske kompetencer, der matcher 
en bred og kompleks opgaveportefølje.  

Det forventes, at den kommende social- og sundhedsdirektør 
har lederuddannelse på højt niveau og relevant ledelseserfa-
ring fra en politisk styret organisation. 

Ligeledes forventes interesse og indsigt i forvaltningens 
driftsområder. Erfaring fra en lignende forvaltning er en 
fordel, men ikke en betingelse. 

Læs mere i stillings- og personprofilen på 
www.muusmann.com/stillinger. 
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Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne kommunaldirektør Willy Feddersen på tlf. 
21 28 46 70 eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN 
A/S, på tlf. 40 76 72 27.
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