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 Opdragsgiver Fredericia Kommune 
 

 Adresse Fredericia Kommune  
  Gothersgade 20 
  7000 Fredericia 

   
 
 Stilling Koncernchef – Senior og Handicap 
 
 
 Refererer til Direktionen og med direktøren for voksen- og 

ældreområdet som personaleleder 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker i henhold til ”Aftale om aflønning af 

chefer”, indgået mellem KL og de faglige organisationer. 
 
Gerne tiltrædelse: 1. august 2020 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Yelva Bjørnholdt Jensen, koncerndirektør for voksen- og 

ældreområdet 
Tlf. 72 10 78 50 eller 

 
  Lars Muusmann, MUUSMANN  

Tlf. 40 76 72 27 
 
  På kommunens hjemmeside www.Fredericia.dk kan ses: 

▪ Beskrivelse af kommunen 

▪ Den politiske og administrative organisation 

▪ Kommunens ledelsesgrundlag og personalepolitik 

▪ Politikker og strategier 

 
 Ansøgningsfrist Tirsdag den 9. juni 2020 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere sig, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Tirsdag den 16. juni 2020  
  Test: Torsdag den 18. juni 2020  

     2. samtaler: Fredag den 26. juni 2020  

 

http://www.fredericia.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Koncernchefens opgaver 

Som en del af koncernledelsen får koncernchefen medansvar for at skabe sammenhæng, 
sammenhængskraft og fælles retning for Fredericia Kommunes aktiviteter som helhed. 
Koncernchefen får således et delansvar for at sikre, at ambitionerne med – og potentialerne for – 
de mange innovative og samskabende elementer i koncernmodellen indfries. Det nye medlem af 
koncernledelsen skal dermed ”checke” fuldt og helt ind i koncernledelsens tænkning. 

Koncernchefen skal fortsætte arbejdet med at udvikle næste version af ”Længst mulig i eget liv”, 
som først og fremmest handler om at skabe gode betingelser for gode liv for ældre, handicappede 
og udsatte borgere. For at dette lykkes, skal organisationen arbejde effektivt, så borgerne er 
selvhjulpne og hvor visionen er skarp og fagligt velfunderet. Kommunens markante prioriteringer 
af udvikling og implementering af det nære sundhedsvæsen, er sammen med mulighederne i 
Fredericia Sundhedshus, vigtige parametre i realiseringen af disse ambitioner. 

Koncernchefen bliver chef for et veldrevet område med et godt omdømme, stor politisk 
bevågenhed og en grundlæggende god og høj faglig kvalitet. Budgettet stemmer og der er ikke 
rekrutteringsudfordringer. Det er tilstande som vægtes højt og ønskes opretholdt.  

Balance i økonomien er vigtig, hvorfor arbejdet med økonomistyring skal prioriteres, så potentielle 
gevinster i driften realiseres på en balanceret og nuanceret måde, og hvorved der løbende 
foretages relevante tilpasninger, som sikrer en effektiv drift. 

Koncernchefen skal være fagligt ambitiøs og visionær og med indblik og udsyn sikre fortsat 
udvikling af det samlede Senior- og Handicapområde, således at området leverer den bedst mulige 
service og de bedst mulige opgaveløsninger indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed. 
Koncernchefen skal være garant for, at mulighederne er i fokus i ledelsesarbejdet. 

Koncernchefen skal kunne navigere i et område præget af stærke fagkulturer og være i stand til 
fortsat at kunne udvikle kulturen, således at Senior og Handicap er i bevægelse til gavn for 
borgerne og vinder nyt terræn til gavn for borgerne. 

Fredericia Kommune har som nævnt i en årrække haft fokus på forebyggelse, rehabilitering og på 
selvhjulpne og selvstændige borgere i ”Længst muligt i eget liv”. Der er en central opgave for den 
nye koncernchef i forhold til at videreudvikle denne tænkning med i driften. Ambitionen er en 
opdateret version af ”Længst muligt i eget liv”, der indfanger de udviklinger og erfaringer, som er 
gjort de senere år og hvor nye perspektiver og visioner sættes i spil.  

Koncernchefen skal sikre en fortsat udvikling og anvendelse af samarbejdet med civilsamfundet og 
prioritere en tilgang til samarbejde, hvor samskabelse er i centrum. Tilsvarende er det tætte 
samarbejde med de faglige organisationer vigtigt, hvor drøftelser af muligheden for også 
fremadrettet at have tidssvarende og dækkende velfærdsydelser i Fredericia Kommune er et 
vigtigt tema.  
 
Fredericia Kommune har med etableringen af Fredericia Sundhedshus investeret markant i gode 
vilkår og rammer for det nære sundhedsvæsen. Fredericia Sundhedshus blev i 2016 etableret i det 
tidligere sygehus. Sundhedshuset indeholder en række kommunale (f.eks. sygeplejeklinik, de-
mensklinik), regionale (f.eks. gerontopsykiatri, blodprøvetagninger, jordemoderkonsultation), 
private (f.eks. apotek og lægeklinikker) og frivilligtilbud. Der er stor aktivitet i sundhedshuset og 
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klare synergier af de mange forskellige tilbud, der ligger under samme tag. Der vil løbende blive 
inkluderet flere aktiviteter og funktioner til sundhedshuset, f.eks. på psykiatriområdet, sundheds-
tilbud for børn etc., og koncernchefen skal spille en vigtig rolle i udformning og implementering af 
disse nye funktioner. 
 
Et andet felt, hvor chefen gerne må være iderig og kunne ”tænke nyt” med nye og visionære 
perspektiver er i ønsket om nye boformer, både på handicapområdet og seniorområdet.  
På handicapområdet er det vigtigt at styrke og fokusere på det brede og tværgående samarbejde, 
herunder med en styrkelse af samspillet mellem det socialfaglige og socialpædagogiske felt.  
 
Koncernchefen sidder med i flere tværsektorielle fora (det nære sundhedsvæsen) med andre 
kommuner og regionen, og har vigtige opgaver i forhold til at sikre et godt og konstruktivt samspil 
og samarbejde med almen praksis i Fredericia Kommune. 
 
Byrådet prioriterer samspillet og dialogen med handicapområdet og ældreområdet og her er 
koncernchefen en vigtig og aktiv dialogpartner og repræsentant for kommunen.  
 
I Fredericia Kommune prioriteres samarbejdet med faglige organisationer og eksterne aktører. Det 
betyder, at samspillet med de faglige organisationer i og udenfor MED-organisationen vægtes højt, 
ligesom samarbejde med interesseorganisationer på senior-, sundheds- og handicapområdet 
tillægges stor værdi. 
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Faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer 

Stillingen som koncernchef for Senior og Handicap er ledig, fordi den nuværende koncernchef 
efter mange år i kommunen skal på pension og vi er derfor på udkig efter en afløser for en 
koncernchef, der har gjort det rigtig godt. 

Den nye koncernchef skal praktisere en åben, inddragende, lyttende og resultatskabende 
ledelsesstil, hvor borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere bliver set, hørt og respekteret. 
Koncernchefen skal samtidig have gennemslagskraft og kunne træffe beslutninger, når 
situationen kræver det. 

Koncernchefen skal praktisere en helhedsorienteret ledelse - være en ubetinget holdspiller - og på 
den måde medvirke til at understøtte, at Senior og Handicap opleves som en attraktiv 
arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og som leverer resultater på 
højt niveau. 

Koncernchefen skal være udviklingsorienteret og kunne sætte tydelige visionære aftryk i forhold til 
f.eks. at fortsætte arbejdet med udvikling af det nære sundhedsvæsen, fortsætte udvikling og 
perspektivering af tankerne i ”Længst muligt i eget liv” og det nye store Sundhedshus, udvikling af 
nye boformer og bringe næring til nye samskabende sundhedsaktiviteter ind i samspillet med 
borgere og civilsamfund. 

Koncernchefen skal kunne navigere i et område med stor politisk bevågenhed. Det er således en 
ubetinget fordel, hvis den nye koncernchef har erfaring fra en politisk ledet organisation og det er 
et krav, at koncernchefen har politisk tæft som forudsætning for at fungere i et aktivt og 
udfordrende politisk miljø. Denne del af opgaven skal derfor prioriteres højt og den nye chef skal 
have lyst og passion for samspillet med aktive politikere.  

Den nye koncernchef skal være en tillidsvækkende og handlekraftig leder og sparringspartner, som 
kan tilføre værdi i samspil og samarbejde med politikere, direktionen, koncernledelsen, decentrale 
ledere, medarbejdere og borgere. 

Koncernchefen skal således have en positiv og venlig tilgang og attitude overfor medarbejdere, 
borgere og samarbejdspartnere. Koncernchefen skal som leder være empatisk og omgængelig og 
derigennem skabe forudsætningerne for, at tillid og tryghed bliver nøgleord i samspil og 
opgaveløsninger.  

Koncernchefen skal have stærke kommunikative kompetencer. Det betyder, at koncernchefen skal 
være i stand til på kompetent vis at tage ordet og vise den fornødne gennemslagskraft, når det er 
nødvendigt.  

Koncernchefen skal have stærke analytiske kompetencer og kunne bidrage til at sikre en 
kompetent økonomistyring i det samlede område.   

Koncerndirektøren skal have selvindsigt og positivt reflektere egen ledelsespraksis.  

Den nye koncernchef har formentlig en social- eller sundhedsfaglig baggrund. 
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Koncernmodellen i Fredericia Kommune 
Byrådet ønsker en organisering af kommunen, som er sammenhængende og resultatskabende og 
hvor der er kort vej fra politik til drift og handling og kort vej fra borgere til medarbejdere og 
ledelse. Derfor er Fredericia Kommune organiseret i en koncernmodel. Modellen omfatter en 
ledelsesstruktur med en kommunaldirektør, to koncerndirektører, fire koncernchefer og fire 
stabschefer, som tilsammen udgør koncernledelsen.  

Koncernområderne er Børn og Unge, Senior og Handicap, Social og Beskæftigelse og Teknik og 
Miljø.  

Stabene er Sundhed og Velfærdsinnovation, Økonomi og Personale, Kultur og Idræt samt 
Uddannelse, Kommunikation og Bosætning og Turisme. 

Kommunaldirektøren og de to koncerndirektører udgør direktionen. 

Koncernchefer og stabschefer refererer til direktionen.  

Den ene koncerndirektør har særligt ansvar for Børn og Unge, mens den anden koncerndirektør har 
særligt ansvar for Senior og Handicap og Social og Beskæftigelse. Kommunaldirektøren har 
direktøransvaret for Teknik og Miljø.  

Målet med koncernledelsen er at skabe en smidig og effektiv organisation, hvor den samlede 
koncernledelse tager ansvar for både egne koncernområder og for organisationen som helhed. 

Koncernstrukturen skal sikre en koordineret og entydig betjening af det politiske system og 
koncernledelsen fungerer som rollemodeller for medarbejdere, borgere og virksomheder.  
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Koncernledelsen praktiserer et transparent og åbent lederskab, som bidrager til at sikre tillid, 
troværdighed og professionalisme i samarbejde og opgaveløsninger. Det indebærer, at koncern-
ledelsen arbejder med udgangspunkt i følgende grundprincipper: 

▪ Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt 

▪ Fælles fortælling om retningen for Fredericia Kommunes udvikling 

▪ Koordineret og entydig betjening af det politiske system 

▪ Strategisk retning, helhed og sammenhængskraft 

▪ Ledelsesrum med en klar og tydelig ansvarsplacering 

▪ Rette dagsorden på rette tid og sted 

▪ Agilt og dynamisk samarbejde med fælles ansvar for opgaveløsningen i og mellem møderne 
i koncernledelsen 

▪ Fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne 

▪ Målrettet, transparent, rettidig og løsningsorienteret kommunikation 

Koncernmodellen blev etableret i foråret 2019 og er derfor under fortsat udvikling og 
implementering i den fredericianske model.  

Det bemærkes endeligt, at handicapområdet, der er en del af Senior og Handicap, står overfor at 
gennemføre en proces, hvor der tages stilling til handicapområdets fremtidige organisatoriske 
indplacering i organisationen. 
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Senior og Handicap 

Koncernchefen for Senior og Handicap har det overordnede ansvar for kommunens samlede 
aktiviteter på senior- og handicapområdet inden for rammerne af Fredericia Kommunes politikker, 
visioner, værdier og ledelsesgrundlag. 

Senior og Handicap har ansvaret for følgende hovedopgaver: 

▪ Visitation af borgere 

▪ Drift af plejecentre, aflastnings- og rehabiliteringspladser 

▪ Hjemmepleje og sygepleje 

▪ Drift af botilbud for voksne handicappede 

▪ Beskyttet beskæftigelse 

▪ Håndtering af hjælpemidler og kommunikation 

▪ Køkkener og madservice 

▪ Genoptræning 

▪ Samarbejde med Seniorråd og Handicapråd 

Læs mere om Sundhedspolitikken, Ældrepolitikken, Handicappolitikken og andre politikker i 
Fredericia Kommune her: Politikker i Fredericia Kommune 
 

Ansættelsesudvalget består af 

Yelva Jensen, koncerndirektør med særligt ansvar for voksen og ældre 
Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør 
Flemming Larsen, formand for Seniorrådet 
Helle Gertz, næstformand for Fælles Medudvalg, medarbejderrepræsentant 
Bibi Laursen, medarbejderrepræsentant 
Marianne Hansen, Plejechef 
 

Andet 

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

 

 

 

 

 

https://www.fredericia.dk/politik/planer-politikker-strategier/politikker

