
Leder til Job  
og Fastholdelse 
Erhverv og Beskæftigelse, Syddjurs Kommune 

Vil du med på holdet af engagerede ledere, der sammen 
med chefen for Erhverv og Beskæftigelse sætter kursen 
for Syddjurs Kommunes arbejde med at bringe ledige og 
sygemeldte borgere ind på arbejdsmarkedet?

Job- og Fastholdelse har et ambitiøst mål om at udvikle 
afdelingen, så resultaterne kommer i top, flere borgere 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet og afdelingen overhol-
der sit budget – samtidig med et fast fokus på afdelingens 
fortsatte gode trivsel. Vil du stå i spidsen for det – så har vi 
jobbet til dig!

Du bliver leder for en afdeling med mere end 30 dygtige med-
arbejdere – som er organiseret i tværfaglige teams beståen-
de af rådgivere og jobkonsulenter. Afdelingen arbejder med 
sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb. 

Vi er allerede i fuld gang med en omlægning af indsatsen 
på området både som led i den nye lovgivning, ved imple-
mentering af ”best practice” og gennem en klar og tydelig 
retning for indsatserne og afdelingens arbejde. Din opgave 
bliver at gribe disse bolde og videreudvikle det, vi allerede 
har sat i gang. 

Hvem er du som leder?
Du er en resultatorienteret og tydelig leder, der med et 
fagligt afsæt kan sætte retning og rammer. Du kommuni-
kerer tydeligt og klart og skaber et positivt samspil med 
medarbejdere, lederkollegaer, organisationen og øvrige 
samarbejdspartnere.

Du er overbevist om, at de bedste resultater og den bedste 
trivsel kommer gennem en aktiv inddragelse og dialog.

Du er helheds- og tværfagligt orienteret og tænker på tværs 
både indenfor og udenfor centeret, når de bedste løsninger 

skal findes. Du er vant til aktivt at inddrage kolleger – såvel 
medarbejdere som ledere, og du har god erfaring med aktivt 
at inddrage MED-systemet.

Vi lægger vægt på, at du
• Er fagligt dygtig med erfaring fra beskæftigelsesområdet 

- og gerne indenfor de for stillingen relevante områder

• Er en dygtig og erfaren personale- og forandringsleder

• Har en relevant faglig og ledelsesmæssig uddannelses-
baggrund, eksempelvis som socialrådgiver, scient.soc., 
cand.jur eller lign.

• Har økonomisk indsigt samt forstår de økonomiske 
rationaler på området

• Formår at skabe god stemning og trivsel på arbejdsplad-
sen i hverdagen.

Vil du vide mere om stillingen, kan du se job- og stillings-
profilen på www.syddjurs.dk eller på www.muusmann.com

Ansættelsesproces og tidsplan
Ansættelsessamtaler afholdes den 19. juni (1. samtale) og 29. 
juni (2. samtale).

For ansøgere, der går videre til 2. samtale, vil der være en 
lederprofiltest mellem samtalerne den 23. juni.

Ansøgningsfrist tirsdag d. 16. juni.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at 
kontakte kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen, der pt. 
er fungerende chef på området på tlf. 20585018 eller Carsten 
Lysdahl Søgaard, MUUSMANN, på telefon: 30 30 28 81. 


