
Koncernchef  
Senior og Handicap

Fredericia Kommune udvikler sig positivt og er 
i konstant bevægelse, forandring og fremdrift. 
Kommunen satser markant på faglig kvalitet i 
velfærdsydelserne. Ældre-, handicap-, sundheds- 
og forebyggelsesområderne prioriteres højt i 
Fredericia. 

Koncernchefen bliver en del af koncernledelsen, 
der arbejder tværgående og helhedsorienteret 
og leverer service på højt niveau til borgere og 
virksomheder.  

Koncernchefen bliver chef for et veldrevet område 
med et positivt omdømme, stor politisk bevågenhed 
og engagerede medarbejdere. 

Den nuværende koncernchef går på pension efter 
mange års flotte indsatser, derfor søges en ny chef 
til ledelse af vigtige velfærdsopgaver i en kommune 
med store ambitioner.    

Stillingen

Som medlem af koncernledelsen får chefen medansvar for 
at skabe sammenhængende løsninger og fælles retning for 
kommunens aktiviteter som helhed og med afsæt i velfun-
gerende, tværgående samspil med dygtige og engagerede 
medarbejdere og med et aktivt civilsamfund.

Koncernchefen skal med fokus på forebyggelse og rehabili-
tering sikre videreudvikling og tilpasning af ”Længst mulig i 
eget liv”, så tilgangene fortsat er tidssvarende og relevante 
med fokus på at borgerne er selvhjulpne, velfungerende og 
tilfredse.

Den nye koncernchef skal sikre en løbende udvikling af 
Senior og Handicap, så service og kvalitet hele tiden udvik-
les og forbedres. Koncernchefen skal have øje for innovative 
måder at tilrettelægge arbejdet på, så driften varetages på 
den mest hensigtsmæssige og effektive måde. Fokus skal 
således både være på udvikling, strategi og især drift.

Aktiviteter og funktioner udvikles og udvides løbende i det 
højt prioriterede Fredericia Sundhedshus, og koncernchefen 
kommer til at spille en vigtig rolle i den fortsatte udvikling af 
Sundhedshuset.

Kvaliteten i ydelser og opgaveløsninger i Senior og Handi-
cap skabes i høj grad af motiverede, dygtige og tilfredse 
medarbejdere. Koncernchefen spiller her en væsentlig rolle 
for at sikre gode, udviklende og inspirerende arbejdsvilkår 
som grundlag for at tiltrække og fortsat fastholde tilfredse 
og kompetente medarbejdere. Samarbejdet med faglige 
organisationer og interesseorganisationer prioriteres højt 
og tillægges stor værdi.

Faglige og ledelsesmæssige kompetencer
Det nye medlem af koncernledelsen skal have betydelige 
faglige kompetencer på ældre- og handicapområdet, 
ligesom interesse og viden om forebyggelse og det nære 
sundhedsvæsen er vigtig. Viden og interesse for andre 
dele af den kommunale opgaveportefølje vil være en fordel, 
jævnfør koncerntilgangen. 

Koncernchefen skal fungere og trives i et område med stor 
bevågenhed og kunne agere kompetent og imødekommende 
i dialog og samspil med politikere, borgere, medarbejdere og 
eksterne interessenter. Samspillet med politikere skal have 
stor bevågenhed og udgøre en spændende ledelsesopgave 
for den nye chef. 

Der skal praktiseres en ledelsesstil, hvor åbenhed, inddra-
gelse, lydhørhed og resultatskabelse kendetegner tilgangen 
til borgere, medarbejdere og ledere. Koncernchefen skal 
samtidig være tydelig, kunne træde i karakter og træffe 
beslutninger i en travl, udfordrende og spændende hverdag. 

Koncernchefen skal være en holdspiller med et visionært, 
dynamisk og helhedsorienteret mindset i opgaveløsning 
og samspil som i sidste ende resulterer i god service for 
borgerne. Som leder skal koncernchefen både være tillids-
vækkende og handlekraftig og ”på stadig udkig” efter endnu 
bedre løsninger for borgerne.

Koncernchefen skal have stærke ledelsesmæssige kompe-
tencer, politisk tæft og gerne solid ledelseserfaring fra en 
kommunal organisation. Koncernchefen skal have erfaring 
med – og interesse for – økonomisk styring, idet en økonomi 
i balance vægtes højt.

Den nye koncernchef skal være en dygtig kommunikator, der 
er tydelig og rettidig og som kan sætte en retning, der er 
klar og let at følge for medarbejdere og samarbejdspartnere.

Koncernchefen skal have en social- eller sundheds-
faglig baggrund eller på anden måde stor indsigt i 
velfærdsområderne.

Ansøgning
Søg stillingen på: www.muusmann.com.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 9. juni 2020.

Kontakt gerne koncerndirektør for voksen- og ældreom-
rådet Yelva Bjørnholdt Jensen, tlf. 72 10 78 50, eller Lars 
Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.

Tiltrædelse: Gerne 1. august 2020.

Læs mere om stillingen på www.muusmann.com, hvor 
stillings- og personprofilen kan ses.


