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Denne job- og personprofil er et uddybende supplement til jobannoncen og beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold 
og udførelse samt forventningerne til kandidaterne. 

 

Opdragsgiver Syddjurs Kommune  
 
Adresse Lundbergsvej 2  
  8400 Ebeltoft 
  www.syddjurs.dk 
 
Stilling Leder til Job og Fastholdelse  
 
Refererer til Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen 
 
Ansættelsesforhold Ansættelse på kontrakt.  
 
Tiltrædelse 1. august 2020 
 
Yderligere oplysninger                         Jesper Hosbond Jensen, Chef for Erhverv og Beskæftigelse 

Telefon: 20 71 80 30 
Mail: lhl@syddjurs.dk 
Eller 
Carsten Lysdahl Søgaard, MUUSMANN 
Telefon: 30 30 28 81 
Mail: cls@muusmann.com 

   
Annoncering Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger. 
 
Ansøgningsfrist Tirsdag d. 16. juni kl. 23.59 
 
Datoer for forløbet                         1. samtaler: 19. juni 
                           Test: 23. juni 

                        Personlig samtale med direktøren:  
                        Afholdes mellem første og anden samtale for de 

                           kandidater, der deltager i anden samtale. 
                           2. samtaler: 29. juni. 
 

Se Syddjurs Kommunes hjemmeside for yderligere information: 
www.syddjurs.dk. 
 
 

  

http://www.syddjurs.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
http://www.syddjurs.dk/
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Om Syddjurs Kommune 

Syddjurs Kommune med omkring 43.000 indbyggere er en kommune i udvikling, og hvert år vælger 
mange familier og virksomheder at flytte hertil. Kommunens helt unikke værdier er de aktive borgere, de 
mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Kommunen er politisk og 
administrativt en aktiv del af den midtjyske region, der tilsammen tæller cirka 1,2 mio. indbyggere.  
 
Syddjurs er en familievenlig kommune med gode muligheder for børn og unge. Kommunen har 
forskellige pasningsformer, fremtidssikrede skoler og uddannelsesmuligheder samt mange spændende 
kultur- og fritidstilbud. Her er nye spændende boligformer, et varieret handelsliv, levende landsbyer og 
foreningsliv og et aktivt lokaldemokrati. 

Syddjurs Kommune har relativt mange mindre virksomheder og kun få mellemstore. 
Ressourceområderne findes inden for Fødevarer og Turisme, som indeholder mange forskellige 
brancher, der leverer ind i den samlede værdikæde i de to områder. De to styrkepositioner har derfor 
også en positivt afsmittende effekt på eksempelvis brancher som detailhandel og bygge- og 
anlægsbranchen.  

Arbejdsstyrken er kendetegnet ved en høj andel af faglærte og ufaglærte. Der er en positiv udvikling i 
uddannelsesniveauet i Syddjurs Kommune. Udviklingen viser, at størstedelen af unge, der afslutter 9. 
eller 10. klasse i Syddjurs Kommune, søger mod gymnasiale uddannelser. Andelen af unge, der søger 
mod erhvervsfaglige uddannelser er stigende. Den samlede beskæftigelse er steget og ledigheden 
faldet i Syddjurs Kommune siden 2013/14. 

Organisationen Syddjurs Kommune 

Syddjurs Kommune er kommunens største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. I 
Syddjurs Kommune samarbejder ledere og medarbejdere om at fastholde og udvikle et sundt 
arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser. Rammerne for det gode samarbejde understøttes af et 
velfungerende MED-system præget af en åben dialog. 

Det politiske niveau i Syddjurs Kommune udgøres af Byrådet med 27 byrådsmedlemmer inklusive 
borgmesteren. Herunder er der økonomiudvalget samt fem fagudvalg. Se yderligere på 
http://www.syddjurs.dk/politik/byraadet. 

Det administrative niveau består af en direktion (kommunaldirektør og to direktører), 7 afdelingschefer, 
39 aftaleholdere og cirka 100 mellemledere. Se organisations diagram her: 
https://organisationsdiagram.syddjurs.dk/ 

Kommunens ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG) tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – 
sammen” og i kommunens værdigrundlag. På baggrund af visionen og værdierne tydeliggør LMG, hvad 
ledere og medarbejdere kan forvente af hinanden, når kerneopgaverne skal løses i fællesskab. Der er 
fastlagt 8 nøglekompetencer indeholdende beskrivelser af de forventninger, der er til hhv. en direktør, 
chef, leder af ledere, leder af medarbejdere og medarbejder. Se mere om Ledelses- og 
medarbejdergrundlaget. 
 
  

http://www.syddjurs.dk/politik/byraadet
https://organisationsdiagram.syddjurs.dk/
https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/kommunens-organisation/ledelses-og-medarbejdergrundlag
https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/kommunens-organisation/ledelses-og-medarbejdergrundlag
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Om Erhverv og Beskæftigelse  

Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken for Syddjurs Kommune tager afsæt i tre målsætninger, der 
samler og styrker virksomheder og arbejdskraft:  
 

• ”Virksomheders vækst og udvikling”: Virksomheder i Syddjurs Kommune oplever de bedste 
forudsætninger for at kunne udvikle sig og skabe økonomisk vækst og nye jobs. 

• ”Arbejdskraft, kompetencer og jobmuligheder”: Vi skaber et arbejdsmarked i balance, hvor 
virksomheder har adgang til de kompetencer, som de har brug for samtidig med, at borgere har 
lokal adgang til attraktive arbejdspladser.  

• ”Beskæftigelsesindsatser”: Alle borgere understøttes i at have de bedst mulige forudsætninger 
for at blive og være en del af et arbejdsmarked, hvor de kan bidrage, føle sig værdsat og trives. 

Kerneopgaven i Erhverv og Beskæftigelse er: 
 

• Flere i job – med henblik på selvforsørgelse.  
• Flere i uddannelse – med henblik på selvforsørgelse og kompetenceudvikling af arbejdskraften.  
• Flere arbejdspladser – med henblik på erhvervsvækst, udvikling og beskæftigelsesmuligheder. 

I Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020 – 2022 er der formuleret 12 resultatmål med afsæt i 
ovenstående Kerneopgave.  

De politiske målsætninger understøttes af en ledelsesstruktur på Erhverv og Beskæftigelsesområdet, 
hvor der ledes i og på tværs af organisationen, og der sikres sammenhængende og helhedsorienterede 
indsatser for borgeren.  

Erhverv og Beskæftigelse er således organiseret i fire myndighedsområder indenfor beskæftigelse, tre 
tværgående områder – virksomhedsrettet indsats, mentor og vejledning, indsatsstyring -, en særlig 
enhed med et tværfagligt sigte på beskæftigelse, familie- og socialområdet, et ydelse- og 
administrationscenter, samt en stab for erhvervsservice og udvikling. 

Som afdelingsleder for Job og Fastholdelse indgår du i ledergruppen sammen med chefen for Erhverv 
og Beskæftigelse og 8 afdelingsledere med et samlet ansvar for fælles at drive og lede området. 
Chefstillingen er pt. vakant og varetages intermediært af Kommunaldirektøren. En ny chef forventes 
ansat ved årets udgang. 
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Organisationsdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om afdelingen 

Job og Fastholdelse er en afdeling på 31 medarbejdere, som er organiseret i tværfaglige teams 
bestående af rådgivere og jobkonsulenter. Afdelingen arbejder med sygedagpenge, jobafklaring og 
ressourceforløb. Der er i alt fire teams med 5-8 engagerede medarbejdere i hvert team. Afdelingens 
teams er fordelt på to sygedagpengeteams, et jobafklaringsteam og et team, som arbejder med alle tre 
målgrupper i afdelingen. Afdelingen har derudover to faglige koordinatorer. 
 
Det primære formål i afdelingen er at hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet så hurtigt 
som muligt. Det gør vi igennem bl.a. vejledning og rådgivning af borgere og til virksomheder om 
mulighederne indenfor lovgivningen, afholdelse af lovpligtige samtaler og samtaler imellem, som skaber 
progression samt inddragelse af samarbejdspartnere. Der er et stort fokus på borgerens 
beskæftigelsesmål, og den virksomhedsrettede indsats anses for at være en vigtig vinkel ind i arbejdet 
med borgerne. 
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Stillingen 

Som afdelingsleder skal du sikre, at der er kvalitet og sammenhæng i sagsbehandlingen på 
sygedagpengeområdet samt de øvrige områder, hvor fokus er på at hjælpe borgere hurtigst muligt 
tilbage på arbejdsmarkedet gennem et virksomhedsrettet fokus. Vi har et ambitiøst mål om at udvikle 
afdelingen, således at resultaterne kommer i top, flere borgere kommer tilbage på arbejdsmarkedet og 
afdelingen overholder sit budget – samtidig med et fast fokus på afdelingens fortsatte gode trivsel. 
Dette skal du stå i spidsen for! 
 
Vi er allerede i fuld gang med en omlægning af indsatsen på området både som led i den nye lovgivning, 
ved implementering af ”best practice” og gennem en klar og tydelig retning for indsatserne og 
afdelingens arbejde. Vi forventer, at du fortsætter arbejdet med at nå målene for afdelingens indsats- 
og udviklingsplan for 2020. Du skal evne at gribe disse bolde, føre dem videre og videreudvikle det, vi 
allerede har sat i gang. 
 
Et vigtigt fokusområde i 2020 og 2021 er at få vendt udviklingen særligt på sygedagpengeområdet - og 
som led i dette få etableret en synlig og fast mål- og resultatstyring i afdelingen. Du skal sikre 
gennemførelsen af den lovpligtige indsats kombineret med kommunens politiske strategier og 
resultatkrav over for borgere på sygedagpenge eller i jobafklarings- eller ressourceforløb. Det er derfor 
helt afgørende, at du som afdelingsleder formår at markere dig positivt og sætte en tydelig faglig 
retning. 
 

Hvem er du som leder?  

Som vores nye leder har du et stærkt fagligt afsæt som grundlag for at være rammesættende og 
resultatorienteret. Du har en kommunikativ stærk lederprofil, der evner at gå ind i et positivt samspil 
med dine lederkollegaer, organisationen og samarbejdspartnere. Du kan omsætte vedtagne kommunale 
mål og indsatsområder til konkret og faglig funderet handling og sikre fælles retning i implementeringen 
af disse. 
 
Du er vant til at arbejde med en bred portefølje af opgaver, medarbejdere og samarbejdspartnere. Du 
evner at holde hovedet koldt - også når det går stærkt - og sikre, at Erhverv og Beskæftigelse og Job og 
Fastholdelse når sine mål. 
 
I hverdagen bruger du dine lederkollegaer og medarbejdere aktivt. Du er overbevist om, at de bedste 
resultater og trivsel kommer gennem en aktiv inddragelse og dialog, hvor du som leder evner at sætte og 
kommunikere en klar og synlig retning. Du er helheds- og tværfagligt orienteret og tænker på tværs 
både indenfor og udenfor Erhverv og Beskæftigelse, når de bedste løsninger skal findes. 
 
Du skal derfor både kunne skabe stabilitet i den ordinære drift og den faglige retning samtidigt med, at 
der skabes plads til at udvikle og udfordre der, hvor behovet er størst.  
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Din faglige profil 

• Har erfaring og kan fremvise resultater på beskæftigelsesområdet fra kommune eller anden 
offentlig forvaltning -og gerne indenfor de for stillingen primære ansvarsområder. 

• Det vil være en særlig fordel, hvis du er faglig velfunderet inden for sygedagpengeområdet og 
har erfaring og viden om virksomhedskontakten i beskæftigelsesindsatsen. 

• Har relevant faglig og ledelsesmæssig uddannelse. 
• Er en dygtig og erfaren personale- og forandringsleder, der kan dokumentere gode resultater. 
• Har økonomisk indsigt samt forstår de økonomiske rationaler på området og formår at inddrage 

dette i dine dispositioner. 
• Er tydelig i dine forventninger både til den enkelte medarbejder og afdelingen og følger op herpå. 
• Er handlekraftig og evner at få organisationen med dig. 
• Er tillidsskabende og troværdig bl.a. gennem en anerkendende, nærværende og åben 

ledelsesstil. 
• Du er vant til aktivt at inddrage MED systemet og har god erfaring med dette.  

 

Ansættelsesvilkår 

Arbejdsstedet er rådhuset i Ebeltoft, Lundbergs Vej 2, 8400 Ebeltoft.  
Stillingen er på fuldtid. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst.  
 

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 kl. 23.59. 
 

Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chef for Erhverv og Beskæftigelse, 
Jesper Hosbond Jensen, der pt. er fungerende chef på området på tlf. 20585018 eller Carsten Lysdahl 
Søgaard, MUUSMANN på tlf. 30302881.  

 

 


