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Opdragsgiver Viborg Kommune 
 
Adresse Rådhuset 
  Prinsens Alle 5 
  8800 Viborg 
  
Stilling Familie- og Rådgivningschef 
 
Refererer til Direktøren for Børn & Unge  
 
Ansættelsesforhold Årslønnen vil udgøre kr. 740.000, excl. pension.  

Der er mulighed for lønforhandling inden for det første år. 
     

Tiltrædelse: 1. maj 2020 
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til:  

 
  Børn & Unge Direktør Søren Jordhøj Aakjær  
  Telefon 87 87 10 00 
 
  eller 
   
  Adm. direktør Chris Petersen, MUUSMANN A/S 
  Telefon 81 71 75 16 
 
  Se også Viborg Kommunes hjemmeside: www.viborg.dk 
 
Ansøgningsfrist Torsdag den 27. februar 2020 kl. 23.59 
 

  Søg stillingen på: 
  https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-jobs-hos-

Viborg-Kommuner  
 
Processens forløb 1. samtaler: Onsdag den 4. marts 2020 
  Test: Tirsdag den 10. marts 2020 
  2. samtaler: Fredag den 20. marts 2020 
 
   

  

http://www.viborg.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Viborg Kommune  

Viborg Kommune har godt 97.000 indbyggere og et areal på 1.409 km2, hvilket gør Viborg Kommune til 
Danmarks næststørste kommune arealmæssigt. Der er ca. 50.000 arbejdspladser i Viborg Kommune.  

Ambitiøse satsninger på uddannelse, internationalisering, klyngedannelse og en fortsat udbygning af 
det gode og konstruktive samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommune og 
øvrige samarbejdspartnere er grundlaget for fortsat positiv udvikling, hvilket gør Viborg Kommune til 
et godt sted at bo, uddanne sig og arbejde i. 
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Viborg Kommunes organisering og ledelsesgrundlag 

Byrådet i Viborg Kommune har organiseret sig med otte fagudvalg samt et Økonomi- og  
Erhvervsudvalg.  

Den politiske organisation 
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Den administrative organisering 
 
Kommunens administrative organisation består af fem direktørområder og tre tværgående stabs-
funktioner. 

 

I Viborg Kommune bygger ledelse og samarbejde på værdier, der findes i ledelsesgrundlaget, MED-
aftalen og de personalepolitiske værdier, se: https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-
jobs-hos-Viborg-Kommune/At-vaere-ansat-ved-VK. 

Viborg Kommunes styringsfilosofi er central styring - decentral ledelse. Det indebærer, at byrådet, 
udvalgene og direktionen centralt udstikker de overordnede mål, strategier og rammer, og at 
organisationen og enhederne indenfor disse rammer finder de bedste veje til at nå målene. I Viborg 
Kommune delegeres ansvar og kompetence i videst muligt omfang. På den måde opnås den højeste 
kvalitet og den mest effektive løsning af opgaverne. En grundholdning er også, at opgaverne 
udmøntes med et klart og tydeligt blik for helheden og de konsekvenser, som beslutninger har for 
andre dele af organisationen.  

Sammenhængsmodellen 
 
Byrådet i Viborg Kommune har i december 2018 vedtaget en ny sammenhængsmodel for Viborg 
Kommune. Med sammenhængsmodellen udfolder byrådet en ambitiøs vision for, hvordan Viborg 
Kommune skal udvikles, og med initiativet sætter byrådet tydelig politisk retning og synliggør de 
højest prioriterede målsætninger. Målet er at skabe større værdi, helhed og sammenhæng for 
borgerne i deres møde med kommunen. 

  

https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-jobs-hos-Viborg-Kommune/At-vaere-ansat-ved-VK
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-jobs-hos-Viborg-Kommune/At-vaere-ansat-ved-VK
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Baggrunden er, at der i Viborg Kommune, siden kommunesammenlægningen i 2007, er udviklet mere 
end 50 politikker og strategier. De mange politikker og strategier har gjort det svært at få overblik 
over, hvad de vigtigste politiske målsætninger er. På den måde er der opstået en stigende risiko for, 
at der arbejdes i forskellige retninger, og at der ikke er tilstrækkelig fokus på at få skabt den mest 
sammenhængende oplevelse for borgerne. De 50 politikker og de mange målsætninger er med 
sammenhængsmodellen erstattet af fem temaer og 21 målsætninger. Sammenhængsmodellen er en 
væsentlig forenkling med langt færre mål end tidligere og er illustreret som et træ med fem grene. 
Visionerne og målene er fælles for det politiske og administrative niveauer, og der er derfor ikke 
specifikke mål for de enkelte direktørområder, herunder for Børn & Unge.  

De fem temaer (grene) er:  

1) Læring og Uddannelse  
2) Oplevelser og fællesskab  
3) Bæredygtighed  
4) Vækst og socialt ansvar  
5) Sundhed  

 
For hvert af de fem temaer er der udviklet et antal målsætninger, der tilsammen summer op til i alt 21 
målsætninger for Viborg Kommune. Se mere via dette link:  
 
https://kommune.viborg.dk/Politik/Politikker-og-strategier/Sammenhaengsmodellen 
 
 
Sammenhængsmodellen med fem temaer og 21 målsætninger: 
 

 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Politikker-og-strategier/Sammenhaengsmodellen
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Børn & Unge 

Børn & Unge har ansvaret for tilbud til 20.000 børn og unge og beskæftiger mere end 4.000 
medarbejdere. Der er 33 børnehuse, 250 dagplejere, 26 folkeskoler samt en række specialtilbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktørområdet for Børn & Unge ledes af Søren Jordhøj Aakjær og er organiseret i fire chefområder:  

• Sekretariatet 
• Dagtilbudsområdet 
• Familie- og Rådgivningsområdet 
• Skoleområdet 

 
Skolechefstillingen er vakant og forventes besat pr. 1. juni 2020, og Familie- og Rådgivningschef-
stillingen forventes besat den 1. maj 2020. Dagtilbudschef Finn Terkelsen har valgt at gå på pension i 
sommeren 2020, hvilket betyder, at stillingen som Dagtilbudschef ligeledes bliver opslået med 
forventet tiltrædelse for en ny chef den 1. maj 2020.  

Der bliver derfor fra forsommeren 2020 tale om en relativ ny chefgruppe for Børn & Unge i Viborg 
Kommune.  
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Familie- og Rådgivningschefens ansvarsområde består af: 

• Familieafdelingen 
• Familiecenter Viborg 
• Nørresø Huset  
• Tandplejen 
• PPL  
• B og U Handicap Viborg 
• Sundhedsplejen 
 

Familieafdelingen varetager primært myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens 
bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier.  

De visiterede indsatser på familieområdet varetages som udgangspunkt af henholdsvis Familiecenter 
Viborg og Nørresø Huset. Herudover består Nørresø Huset også af en døgnafdeling til socialt udsatte 
unge. 

Den gratis tandpleje for 0 – 17-årige ydes på den kommunale tandklinik i et samarbejde med en række 
private tandklinikker, som Viborg Kommune har særlig aftale med.  

PPL er en samlet enhed, bestående af psykologer, logo-pæd’er, fysio- og ergoterapeuter, lærings-
konsulenter, ressourcepædagoger og fraværskonsulenter. Enheden arbejder med tværgående 
indsatser for 0-18-årige, som skal fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber. 
 
B og U Handicap Viborg er et døgn- og aflastningstilbud, bestående af 2 afdelinger: Røde Hus og 
Egeskovhus.  
Rødehus er for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser, og Egeskovhus er for børn og unge 
med nedsat funktionsevne.  
 
Sundhedsplejen er et tilbud i Viborg Kommune til alle familier med børn i alderen 0 – 16 år. Sundheds-
plejen tilbyder bl.a. graviditetsbesøg, hjemmebesøg, konsultation, familieiværksættere og skolesund-
hedspleje og generelt set vejledning om barnet og familiens sundhed og trivsel. 
 
Viborg Kommune lægger vægt på at kunne tilbyde børn og unge en sammenhængende ramme om en 
tryg, god og indholdsrig opvækst og lægger derfor særlig vægt på tidlige, forebyggende og tvær-
gående, helhedsorienterede indsatser for børn og unge i kommunen. Familie- og rådgivningsområdet 
har en væsentlig rolle at spille i den sammenhæng med den brede vifte af tilbud, som er beskrevet 
ovenfor. 
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Sammenhængsmodellen på børn- og ungeområdet 
 
Med sammenhængsmodellen sættes der en ny og tydelig retning for arbejdet på børn- og 
ungeområdet, og opgaven bliver at bygge ovenpå de mange gode resultater, der allerede er nået. 
Målet er, at der skabes: 

• En stærkere oplevelse af sammenhæng hos børn, unge og deres forældre. Det betyder, at det 
er ledere og ansatte i Børn & Unge, der, som professionelle, har ansvaret for og forpligtelsen 
til at sikre en tydelig, rød tråd i og på tværs af indsatserne. 
 

• Bedre rammer og mulighed for, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan. Det 
betyder, at medarbejdere er insisterende på at møde alle børn med positive forventninger, og 
vi bliver ved med at lede efter nye muligheder for progression. 
 

• En reduceret kompleksitet, der giver mulighed for fordybelse, højere kvalitet i arbejdet og 
derved en mere effektiv drift. Det betyder, at der skal arbejdes mere med fælles løsninger, 
hvilket vil frigive tid og ressourcer. 

Sammenhængsmodellen på børn- og ungeområdet vil sætte nye standarder for samarbejdet på tværs 
af direktørområdet og på tværs af hele kommunen. Der vil fra foråret 2020 blive arbejdet med en 
”mindset” ændring, som skal imødekomme principperne bag sammenhængsmodellen, og de mål, der i 
forlængelse af sammenhængsmodellen, er sat op for børn- og ungeområdet. Processen skal tage sit 
afsæt i de mange gode samarbejdsrelationer, der allerede eksisterer på børn- og ungeområdet og 
sigte efter at skabe et samskabelses mindset på tværs: 

Fra samarbejde til samskabelse: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdet skal sigte efter at etablere flere formaliserede samarbejder på tværs af afdelinger og 
funktioner i Børn & Unge, og der skal være fokus på de fælles mål og aktiviteter, på både de vertikale 
og horisontale forpligtigelser, hvilket kræver involvering af alle og fokus på fællesskab. 
 
Arbejdet på børn- og ungeområdet vil bl.a. blive rammesat via etableringen af et nyt fælles lederforum 
– B&U lederforum, bestående af områdeledere, skoleledere, afdelingsledere, chefer og direktør. Det 
nye lederforum skal sikre den fælles koordinering af arbejdet på tværs af chefområder. Arbejdet vil 
blive tilrettelagt under fællesbetegnelsen forskellige i fællesskab, og vil være forankret i et fælles 
børnesyn, forældresyn og en fælles tilgang til læring.  
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Familie- og Rådgivningschefens rolle 

Familie- og Rådgivningschefen er ansvarlig for at skabe resultater for borgerne indenfor rammerne af 
sammenhængsmodellen og Viborg Kommunes værdier. Desuden er Familie- og Rådgivningschefen 
ansvarlig for driften og den løbende udvikling på chefområdet, herunder særligt gennemførelse af 
politiske beslutninger, lovgivning, regler og aftaler, den faglige kvalitet, personaleledelse og -
udvikling, et sundt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser samt økonomistyring og økonomisk 
planlægning. 
Familie- og Rådgivningschefen er en central aktør i mange forskellige sammenhænge og relationer, 
hvor der er forventninger om en værdiskabende indsats, herunder især følgende: 

• Betjening af det politiske system: Familie- og Rådgivningschefen skal via samarbejdet i 
chefgruppen og i dialog med direktøren, direkte og indirekte, medvirke til en professionel 
betjening af borgmesteren, formanden for Børne- & Ungdomsudvalget, det samlede Børne- & 
Ungdomsudvalg samt byrådet. Familie- og Rådgivningschefen skal derved bidrage til at sikre 
borgmesteren, udvalgsformanden, udvalget og byrådet de bedste betingelser for at udføre 
det politiske arbejde. 
 

• Medlem af chefgruppen: Familie- og Rådgivningschefen er medlem af chefgruppen på børn- 
og ungeområdet, der ledes af Børn & Ungedirektør Søren Jordhøj Aakjær. Chefgruppen er 
kendetegnet ved at være en relativ, nyetableret chefgruppe, der lægger vægt på at have en fri 
tone, baseret på gensidig respekt. Den nye Familie- og Rådgivningschef skal især have blik for 
at bidrage til, at det vil lykkes for chefgruppen at arbejde med implementeringen af 
sammenhængsmodellen og herunder bidrage til arbejdet med forskellige i fællesskab, og at 
der skabes tværgående løsninger for det samlede børn- og ungeområde. Forudsætningen 
herfor er, at chefgruppen udvikler sig som gruppe med et godt arbejdsklima og med et 
frugtbart samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter.  
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• Personaleleder - chef for ledere: Familie- og Rådgivningschefen er nærmeste chef og 

personaleleder for afdelingslederne på familie- og rådgivningsområdet. Familie- og 
rådgivningsområdet er kendetegnet ved at være et bredt arbejdsfelt med en bred vifte af 
opgaver og med en række professionelle fagkulturer. Den nye chef skal i den sammenhæng 
facilitere faglig udvikling, sikker økonomisk drift og kvalitet i opgaveudførelsen i dialog med 
lederne på området. Den nye Familie- og Rådgivningschef skal være samlende for 
ledergruppen på familie- og rådgivningsområdet og herunder bidrage til områdets løbende 
ledelsesudvikling, hvor der skabes frugtbare og udviklende kulturer i et samskabende 
perspektiv. Som chef for ledere forventes Familie- og Rådgivningschefen at kunne samle 
familie- og rådgivningsområdets ledelse i et velfungerende og kompetent ledelsesteam, der 
understøtter den enkelte afdelingsleder i at lede egen enhed på kompetent vis og samtidigt 
sikre, at der på tværs af afdelingen sker den nødvendige koordinering og sammenhængende 
faglige og organisatoriske udvikling. 
 

• Formand for FagMED F&R: Familie- og Rådgivningschefen er ansvarlig for et konstruktivt 
samarbejde i FagMED i F&R, hvor der skabes grobund for ejerskab, fællesskab og fælles 
løsninger. Samarbejde, medindflydelse og medbestemmelse er helt centrale elementer i 
kommunens ledelsesgrundlag og for de resultater, der skabes sammen. Arbejdet skal være 
præget af åbenhed, transparens, tillid og tidlig inddragelse.  
 

• Rollemodel: Familie- og Rådgivningschefen er rollemodel for den ledelse og samskabelses-
kultur, der skal præge familie- og rådgivningsområdet og sammen med den øvrige chefgruppe 
medvirke til at udvikle en samarbejdende og samskabende kultur på det samlede børn- og 
ungeområde. Den nye Familie- og Rådgivningschef skal være en leder, man har lyst til at 
arbejde sammen med og invitere til samarbejde. Chefen har således en vigtig rolle i at 
understøtte og udvikle samskabelsen med de mange eksterne aktører, der er positivt 
motiverede for at bidrage til at udvikle gode forhold og vilkår for kommunens børn og unge.  

 
• Økonomistyring: I Viborg Kommune er der styr på økonomien. Budgetoverskridelser 

forekommer således ikke. Dette er en tilstand, den nye Familie- og Rådgivningschef skal bistå 
med at opretholde. 

 

Aktuelle opgaver og udfordringer 

Chefområdet for Familie- og Rådgivning er kendetegnet ved høj faglighed og høj kvalitet i opgave-
løsningen. Tilbudsviften er bred og under konstant udvikling. Udgangspunktet, for at udvikle området 
og skabe nye forståelser og samarbejde indenfor rammerne af forskellighed i fællesskab og sammen-
hængsmodellen, er tilstede, og potentialerne for at højne kvaliteten inden for de økonomiske og 
politiske rammer er mulige. Den nye Familie- og Rådgivningschef vil træde ind i et fællesskab, hvor 
der er vilje og engagement til at virkeliggøre intentionerne i kommunens sammenhængsmodel, og 
herunder den konkrete udmøntning af sammenhængsmodellen i Børn & Unge. 

Men familie- og rådgivningsområdet er også udfordret. For det første har der været stigende udgifter 
på området. Byrådet har i forlængelse af budgetaftalen for 2019-2022 tilført området en ekstra 
bevilling på 4 mio. kr. årligt med en forventning om, at der vil være budgetoverholdelse.  
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For det andet blev der på foranledning af direktøren for Børn & Unge gennemført et organisationstjek 
for hele børn- og ungeområdet i oktober/november 2019, der bl.a. viste, at familie- og rådgivnings-
området i højere grad bør integreres i det samlede børn- og ungeområde. Der er således behov for at 
højne kendskabet til de arbejdsopgaver, der varetages på familie- og rådgivningsområdet. For det 
første med et sigte på at understøtte den måde, hvorpå familie- og rådgivningsområdet kan indgå i 
fællesskabet med dagtilbud og skoleområde, og for det andet med henblik på at beskrive, hvordan 
familie- og rådgivningsområdet bidrager til de fælles målsætninger for Børn & Unge.  

På en række områder står den nye Familie- og Rådgivningschef derfor overfor nogle aktuelle opgaver, 
udfordringer og muligheder. Den nye Familie- og Rådgivningschef bliver hovedansvarlig for hånd-
teringen af de aktuelle opgaver og udfordringer. Opgaverne skal løses i samarbejde med ledere og 
medarbejderne i Familie- og Rådgivning, og vil blive understøttet af konsulenter og administrative 
medarbejdere i sekretariatet i Børn & Unge.  

• Udvikling af familie- og rådgivningsområdet: På baggrund af organisationstjekket for Børn & 
Unge, og set i lyset af den politiske ramme i form af sammenhængsmodellen, er der behov for, 
at den nye chef for familie- og rådgivningsområdet inviterer til dialog og samarbejde og 
faciliterer et arbejde, der har fokus på at skabe sammenhængskraft og fælles målsætninger 
på chefområdet. Formålet er at styrke familie- og rådgivningsområdets profil og skabe 
gennemsigtighed i forhold til hvilke opgaver og kompetencer, området råder over. Dette med 
henblik på, at hele børn- og ungeområdet har et tydeligt billede af de opgaver, der løses på 
området og derved også gode forudsætninger for at styrke samarbejdet og samskabelsen i 
det samlede børn- og ungeområde, specifikt i snitfladerne mellem familie- og rådgivning og 
henholdsvis skoleområdet samt dagtilbudsområdet. 

 
• Implementering af sammenhængsmodellen: I foråret 2020 sættes der tempo på implemen-

teringen af sammenhængsmodellen i Børn & Unge. I dette arbejde skal den nye Familie- og 
Rådgivningschef bidrage til, hvordan familie- og rådgivningsområdet kan spille en aktiv rolle i 
at skabe bedre og mere koordinering på tværs af børn- og ungeområdet. Den nye chef skal, i 
den sammenhæng, komme med forslag til, hvordan de konkrete målsætninger i sammen-
hængsmodellen kan udmøntes og ikke mindst at beskrive, hvordan målsætningerne kan få 
konkrete effekter på familie- og rådgivningsområdet.  

 
• Sikker drift og god økonomistyring: Familie- og rådgivningsområdet har været præget af 

udgiftspres og stigende efterspørgsel. Familie- og Rådgivningschefen skal derfor hurtigt 
kunne danne sig et overblik over området og de kapacitetsmæssige samt økonomiske 
sammenhænge, der gør sig gældende. Styring og effektiv drift vil være en forudsætning for at 
udvikle kvaliteten på familie- og rådgivningsområdet. 
 

• Faglig udvikling: Samspillet på familie- og rådgivningsområdet kan styrkes via faglig udvikling.  
Ved den seneste organisationsændring i Børn & Unge blev pædagogisk praksis og læring (PPL) 
og sundhedsplejen placeret under Familie- og Rådgivningschefen. Baggrund herfor var målet 
om at styrke mulighederne for synergier og samarbejde. Målsætningerne er ikke fuldt indfriet, 
og derfor er der behov for, at Familie- og Rådgivningschefen arbejder videre med poten-
tialerne, bl.a. ved at arbejde med metodeudvikling og nye indsatser, der styrker tidlig indsats 
og det forebyggende arbejde. Hertil kommer den fortsatte implementering af TOPI (Tidlig 
opsporing og indsats i Viborg Kommune), og ”Den Tværfaglige Model”.  



   

13   
 

Familie- og Rådgivningschefens ledelsesmæssige kvalifikationer og personlige 
kompetencer 

Familie- og Rådgivningschefen er en del af chefgruppen, der arbejder målrettet og helhedsorienteret 
for realisering af sammenhængsmodellen for Viborg Kommune. Familie- og Rådgivningschefen skal 
være en tillidsvækkende og kompetent sparringspartner i chefgruppen og for ledere og medarbejdere 
i Børn & Unge samt på familie- og rådgivningsområdet. Grundholdningen i den nye chefs virke skal 
være en samskabende tilgang i forhold til andre områder, borgerne, børn og unge. 

Med dette afsæt skal den nye Familie- og Rådgivningschef være i besiddelse af en række ledelses-
mæssige kvalifikationer og personlige kompetencer, som sikrer, at der kan opnås tydelige og 
markante resultater på børn- og ungeområdet generelt og på familie- og rådgivningsområdet 
specifikt.  

Den nye Familie- og Rådgivningschef skal først og fremmest være en kompetent leder og med 
ledererfaring, der gør vedkommende i stand til at præge den faglige og organisatoriske udvikling og 
fungere som en vellidt og tillidsskabende chef i organisationen og i omgivelserne. Den nye Familie- og 
Rådgivningschef skal være en holdspiller. En chef, der i sin profil er samspillende, og som har gode 
forudsætninger for at skabe et stærkt ledelsesmiljø omkring sig. Den nye chef for familie- og 
rådgivningsområdet skal, via en stærk lederprofil, kombineret med viden om de faglige problem-
stillinger, kunne sætte et troværdigt præg på både den faglige, organisatoriske og ressourcemæssige 
udvikling af området. Viden og erfaring med børn- og ungeområdet er derfor væsentligt.  

Familie- og Rådgivningschefen skal udvise handlekraft og evne til at opnå følgeskab i forhold til de 
målsætninger og handlinger, der kommer til at kendetegne implementeringen af sammenhængs-
modellen. Den nye chef skal facilitere en lærende organisation, der er præget af faglighed i 
bevægelse og positive resultater, når det kommer til samskabelse og samarbejde. Familie- og 
Rådgivningschefen må gerne være modig, sætte ”ting i spil” og lade sig inspirere af, hvilke løsninger 
der findes uden for Viborg Kommune. 

Familie- og Rådgivningschefen skal fungere som en troværdig frontfigur for familie- og rådgivnings-
området og evne at optræde på vegne af hele Børn & Unge. I den forbindelse er det væsentligt, at 
familie- og rådgivningschefen har stærke kommunikative kompetencer. Familie- og Rådgivnings-
chefen skal på overbevisende måde formidle, hvad familie- og rådgivningsområdet arbejder med og 
har af målsætninger i alle typer af forsamlinger og sammenhænge.  

Familie- og Rådgivningschefen skal praktisere helhedsorienteret ledelse i fællesskab med chef-
gruppen og ledelsesorganisationen i familie- og rådgivningsområdet og dermed sikre, at det faglige 
og ledelsesrettede arbejde understøtter det tværgående samspil både i Børn & Unge og med alle 
forvaltningsområder i Viborg Kommune.  

Familie- og Rådgivningschefen skal have erfaring fra en politisk, ledet organisation og et godt 
kendskab til beslutningsprocesser i en kommunal sammenhæng. Det vægtes, at den kommende chef 
for familie- og rådgivningsområdet kommer med en stærk ledelsesbaggrund, men områdets karakter 
og udfordringer vil derudover forudsætte, at den kommende chef har viden om familie- og 
rådgivningsområdet.  
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Følgende nøgleord kan sættes på den kommende chef for familie- og rådgivningsområdet: 

• En stærk og beslutningskompetent lederprofil med viden om familie- og rådgivningsområdet 
• En chef, der ved hvordan man leder gennem andre ledere og sætter tid af til sparring 
• En chef, der i sin profil er en holdspiller og er samspillende 
• En chef med en høj arbejdskapacitet, der drives af lyst og motivation for opgaven 
• En chef, der er optaget af balancen mellem et tydeligt og krævende udviklingsspor og en sikker 

drift 
• En chef, der er bevidst om betydningen af et godt ledelsesmiljø 
• En chef, der er systematisk og kan overskue de mange områder, opgaver og lovgivning på 

området 
• En chef, der er villig til at afprøve utraditionelle løsninger og udfordre området 
• En chef, der er nysgerrig på, hvordan tingene gøres og udvikler sig helt ude i driften 
• En chef, der kommer med en grundlæggende tro på, at det forebyggende arbejde giver mening 
• En chef, der forstår betydningen af sammenhængen mellem det specialiserede og det almene 
• En chef, der arbejder for et godt arbejdsmiljø og gode tillidsfulde drøftelser i FagMED. 
 

Den nye chef kommer derudover med følgende personlige karakteristika: 

• Tilgængelig, åben og med en naturlig, kommunikativ styrke og evne 
• Har værdierne på plads og går ikke på kompromis med ordentlighed 
• Har et ønske om at opbygge og vedligeholde gode relationer til ledere og medarbejdere 
• Et menneske, der kan holde fast, eksekvere og implementere helt ud til borgeren 
• En chef som forstår betydningen af at være samskabende på børnenes vegne 
• En, der sætter en ære i at finde gode løsninger i samarbejde med tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentanter. 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 

 


