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Opdragsgiver Syddjurs Kommune 
 
Adresse Lundbergsvej 2 

 8400 Ebeltoft 
 www.syddjurs.dk 

 
Stilling Chef for Social og Familie 
 
Refererer til Direktør Jørgen Andersen 
 
Ansættelsesforhold Ansættelse på chefaftale med et forventet årligt lønniveau på 

kr. 800.000 - 875.000. Hertil kommer pension.  
 

Arbejdsstedet er i Hornslet. 
 
Tiltrædelse 1. oktober 2020  
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Direktør Jørgen Andersen, 

  Tlf. 24 86 53 59 
  
eller  

  
 Adm. direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN A/S, 

  Tlf. 81 71 75 16 
 

  Der henvises til Syddjurs Kommunes hjemmeside 
www.syddjurs.dk, hvor der findes relevant materiale om   
kommunen. 

Ansøgningsfrist Onsdag den 12. august 2020 kl. 23.59 
  Søg stillingen på www@muusmann.com/stillinger  
 

   Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, 
  som ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 

afvigelser herfra. 
 
  1. samtaler:  Fredag den 14. august 2020 
  Test: Torsdag den 20. august 2020 

 2. samtaler: Mandag den 24. august 2020 

 

 

  

http://www.syddjurs.dk/
https://syddjurs.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger


   

3   
 

Kort om Syddjurs Kommune   

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange 
landsbyer. Syddjurs er en kommune i udvikling, og hvert år vælger mange familier at flytte til 
kommunen. En af styrkerne er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og 
nærheden til storbyen Aarhus. Syddjurs Kommune er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske 
region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. 
Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden 
for hovedstadsområdet. 

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem 
dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. 
Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision "Vi gør det - sammen" og i 
kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som efterleves i hverdagen internt og i 
mødet med borgere og samarbejdspartnere.  

Syddjurs er en familievenlig kommune med gode muligheder for børn og unge. Kommunen har 
forskellige former for dagtilbud, 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 Kommunes organisation 

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. Kommunens borgmester er Ole 
Bollesen (A). Se yderligere på http://www.syddjurs.dk/politik/byraadet. 

Det administrative niveau består af en direktion (kommunaldirektør og to direktører), syv 
afdelingschefer, 39 aftaleholdere og cirka 100 mellemledere. Den øverste administrative ledelse 
udgøres af direktionen, som består af tre medlemmer: 

• En kommunaldirektør med ansvar for Staben samt Erhverv og Beskæftigelse 
• En direktør med ansvar for Social og Familie samt Sundhed og Omsorg  
• En direktør med ansvar for Børn og Læring, Kultur og Borger samt Teknik og Miljø 

Direktionen varetager og sikrer den tværgående, strategiske og helhedsorienterede opgaveløsning i 
kommunen i et tæt og dynamisk samspil med politikere, chefer og medarbejdere.  

Direktionen og afdelingscheferne udgør tilsammen kommunens koncernledelse. Koncernledelsen 
fungerer i det daglige arbejde i tætte og konstruktive samspil, hvilket bidrager til en høj kvalitet og 
strategisk tværgående udvikling af organisationen. 

Se organisationsdiagram 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 

http://www.syddjurs.dk/politik/byraadet
https://organisationsdiagram.syddjurs.dk/
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fastlagt otte nøglekompetencer, indeholdende beskrivelser af de forventninger, der er til hhv. en 
direktør, chef, leder af ledere, leder af medarbejdere og medarbejdere. Se mere om Ledelses- og 
medarbejdergrundlaget. 
 

Social og Familie består af følgende afdelinger: 
 

• Sundhedsplejen varetager undersøgelser og yder rådgivning og vejledning til børn og 
familier om sundhed og trivsel. 
 

• Center for Børn, Unge og Familier (udfører på børne- og ungeområdet). Centret udfører 
blandt andet rådgivning og behandling, målrettet børnefamilier i Syddjurs Kommune. 
 

• Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (udfører voksen-handicap).  Området varetager Syddjurs 
Kommunes bo- og aktivitetstilbud til borgere med særlige behov. 
 

• Socialcenter (myndighed på voksenområdet) har særligt fokus på socialpsykiatri- og 
handicapområderne.  
 

• Familierådgivningscentret (myndighed på børneområdet). Centret varetager sociale 
børne- og ungesager, børnehandicapområdet og koordinering af de tidlige indsatser . 
 

• Social og Familiesekretariatet, som blandt andet yder støtte og rådgivning til ledere og 
medarbejdere i myndighedsafdelingerne og udfører-enhederne i Social og Familie.  
 

• Center for Social Rehabilitering (udfører socialpsykiatri og udsatte voksne) arbejder med 
bostøtte og samværs- og aktivitetstilbud for målgruppen. 
 

• Rusmiddelcenter Syddjurs er et kommunalt, gratis behandlingstilbud til borgere med 
rusmiddelproblemer samt pårørende. 

 

Funktioner og opgaver for chefen for Social og Familie 

Du skal som chef for Social og Familie kunne oversætte og tydeliggøre politikker, strategier og planer 
fra det politiske niveau og fra direktion/koncernledelse nedad i organisationen. Du skal kunne 
balancere mellem, på den ene side at være garant for sikker drift og stabilitet, og på den anden side 
være optaget af innovative løsninger af kendte og nye udfordringer. Samtidig skal du være bevidst om 
at anlægge det rigtige informationsniveau til det politiske system. Du skal således kunne oversætte 
opad og nedad og dermed medvirke til at skabe sammenhæng og sammenhængskraft mellem de 
forskellige organisatoriske niveauer.  

Du skal være dygtig til at præsentere sagsfremstillinger i udvalget og give sikre billeder af, hvilke 
konsekvenser den ene eller den anden politiske beslutning vil have. Du skal have en sikker 
fornemmelse for ”den rette” betjening af det politiske niveau. 

Du skal have en konstruktiv tilgang til rollen som medlem af koncernledelsen, hvor det er vigtigt at 
bidrage aktivt til, at koncernledelsen har et helhedsorienteret perspektiv i beslutninger og 
opgaveløsninger med afsæt i visionen ”Vi gør det – sammen”.  

Du skal bidrage til at sikre tæt og indgående tværfagligt samarbejde med øvrige centerchefer og 
områder. Det er vigtigt, at snitflader afklares og tydeliggøres, samt at potentialerne for tværgående 

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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samarbejde opsøges, udnyttes og udvikles.  Du skal både kunne ”stå fast” på dit eget område og 
samtidig række hånden ud til samarbejde med de øvrige centre til gavn for borgerne.  

Du skal have markant fokus rettet mod sikker drift med en tryg og solid økonomisk styring, og du skal 
løbende udvikle grundlaget for den økonomiske styring af Social og Familie.  Du skal kunne håndtere 
en økonomisk situation, hvor det ikke er givet, at der altid er overensstemmelse mellem de optimale 
langsigtede løsninger og behovet for mere kortsigtede løsninger. Du skal kunne navigere i denne 
situation og kunne ”holde til” presset, når forskellige interesser, ønsker og behov trækker i hver sin 
retning. Du skal have kompetencer inden for analyse, økonomi og styring, som gør dig i stand til at 
gennemskue og styre et samlet ansvarsområde, som indeholder en høj grad af kompleksitet med 
forskellige lovgivninger og målgrupper. Du skal have en sund og naturlig interesse i at vide, hvorfor 
tingene koster, som de koster, og du skal endvidere have pondus og ”tyngde” til at forklare og stå fast i 
situationer, hvor de økonomiske vilkår betyder, at serviceniveauet forventeligt må tilpasses. 

Der er i Social og Familie udmøntet en tydelig decentralisering og ansvarsfordeling ud i ledelses-
kæden. Denne udvikling skal du som chef for Social og Familie fortsætte og styrke, og du skal 
samtidig kunne samle ledergruppen i Social og Familie, således at ledergruppen kan se en fælles og 
tydelig retning for indsatserne, og oplever det som et fælles ansvar – og en fælles opgave – at binde 
indsatserne i afdelingen sammen og skabe sammenhængende og gode løsninger.  

Du skal have visioner for udviklingen af social- og familieområdet og kunne sætte en retning og stå 
fast på denne, f.eks. i forhold til hvordan social- og familieområdet efterlever principperne om laveste 
effektive omkostningsniveau (LEON) i løsningen af opgaverne.  

Du skal skabe sammenhæng i de mange forskelligartede opgaver, der hører under Social og Familie, 
herunder mellem forskellige lovgivninger på børneområdet og voksenområdet og overgangen fra barn 
til voksen. Du skal i din opmærksomhed spænde fra fokus på den tidlige forebyggelse til indsatser 
over for de mest udsatte. Samtidig ligger der en opgave i løbende at vurdere i hvilket omfang – og i 
hvilke situationer – Syddjurs Kommune skal etablere lokale løsninger for borgere, der aktuelt er 
”anbragt” på dyre løsninger i andre kommuner. 

Du skal have forståelse for både myndighedsindsatserne og udfører-opgaverne og kunne initiere og 
udvikle samarbejdet, således at den samlede ledergruppe arbejder i en fælles retning. Du skal kende 
og udvikle samspillet mellem bestiller og udfører og være bevidst om, at bestiller og udfører gensidigt 
påvirker hinanden. 

Du skal kunne bevare overblikket, og, med udgangspunkt i en helhedstænkning, turde uddelegere 
opgaver og ansvar i organisationen. Du skal kunne lede opad, nedad og til siden og kunne stille de 
rigtige spørgsmål og give de rigtige svar i de komplekse samspil, som du bliver en del af, f.eks. i 
forhold til indhold og afgrænsning af kommunens tilbudsvifte på social- og familieområdet. Dette 
indebærer også, at du forholder dig åbent og nysgerrigt til nye ideer og forslag, men samtidig 
gennemtænker konsekvenserne i et kritisk perspektiv.  

Som chef skal du være opmærksom på løbende at supplere din viden på de områder, hvor du ikke har 
ekspertviden, således du kan agere som sparringspartner for dine ledere. 

Du skal have flair for at identificere behov for samspil og samarbejde med eksterne interessenter, 
herunder regionen og KL. Du skal kunne inddrage og aktivere den viden – og de erfaringer – som dette 
samspil giver anledning til i Social og Familie. 

Du skal være en dygtig og inspirerende kommunikator, som i alle sammenhænge kan formidle og 
tydeliggøre budskaber, således at der opnår følgeskab i organisationen. De kommunikative 
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kompetencer skal være tydelige, både vertikalt og horisontalt i organisationen, og du skal kunne gribe 
den gode historie og bruge den konstruktivt, når det er relevant. 

Du skal kunne facilitere fora og processer, som skaber sammenhæng og fælles løsninger i Social og 
Familie i et udviklingsorienteret perspektiv og give plads til, at ledere og medarbejdere kan udfolde 
deres faglighed. Samtidig skal du være en imødekommende og tilgængelig leder, som det er trygt at 
gå til, når der er behov for det. 
 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Du skal ”brænde for” social- og familieområdet og for at gøre en positiv forskel for de borgere, som 
området er i kontakt med. Du skal være en spørgende, lyttende og inddragende leder, der formår at 
skabe lige dele arbejdsglæde og resultater til gavn for borgere og medarbejdere. Du skal samtidig 
være tydelig, markere dig og stå fast, når det er påkrævet.  

Det er vigtigt, at du som chef for Social og Familie formår at opbygge, vedligeholde og udbygge 
netværk udenfor Syddjurs Kommune, således at kommunen henter viden og inspiration til gavn for 
opgaveløsningerne. Du skal endvidere være optaget af at dele denne viden i organisationen. 

Du skal praktisere en åben, ærlig og troværdig ledelsesstil, hvor udfordringer og problemer ikke er 
noget, man gemmer, men derimod noget man taler åbent om og løser. Du skal sætte rammerne og 
lede med baggrund i tillid. Du skal kunne tænke ud af boksen, finde nye vinkler, se muligheder, være 
åben og nysgerrig og have stærke sociale kompetencer.  

Du skal kunne navigere sikkert, professionelt og med overskud i pressede situationer og være garant 
for, at kvaliteten i opgaveløsningerne altid er på højt niveau. 

Du skal besidde lige dele tålmodighed og mod og kunne balancere sikkert mellem de skiftende behov 
for at træde et skridt frem og et tilbage i de mangeartede samspil og situationer, som du bliver en 
naturlig del af.  

Du skal have en tilgang, hvor samskabelse ikke bare er noget, man taler om, men er noget, man 
praktiserer, udvikler og inspirerer til ved kontinuerlig fokus på at dyrke fællesskaber og opsøge og 
inddrage såvel interne som eksterne alliancepartnere.  

Du skal være en holdspiller, som ser udvikling og fremdrift som en fælles opgave, hvor man spiller 
hinanden gode. Dette gælder både i koncernledelsesarbejdet og samarbejdet med øvrige ledere og 
medarbejdere. 

Det forudsættes, at du gennem en aktiv og konstruktiv tilgang til inddragelse af MED-systemet skaber 
forudsætningerne for inddragelse af – og motivation hos – medarbejderne. 

Du skal i alle sammenhænge have – eller hurtigt tilegne dig – en sikker fornemmelse for, hvornår der 
for et givet emne skal skrues op for opmærksomheden, og hvornår der skal skrues ned. Din viden, dit 
overblik og din situationsfornemmelse udgør grundlaget for denne vurdering. 

Du skal som chef kunne ”sætte dig i andres sted” og indtage andres perspektiv, både i forhold til det 
politiske niveau, chefgruppen, den menige medarbejder og borgerne. Dette indebærer, at du har 
sikker fornemmelse for, om en given målgruppe forstår et budskab, og hvordan budskabet forstås. 

 

 



   

7   
 

Kvalifikationer i øvrigt: 

• Solid ledelseserfaring, hvor omdrejningspunktet har været ledelse gennem andre ledere 
via en motiverende, inspirerende og delegerende ledelsesstil. Det forventes endvidere, at 
du har en ledelsesmæssig videreuddannelse. 
 

• Du kan enten have en generalistbaggrund med en samfundsvidenskabelig kandidat-
uddannelse eller en faglig baggrund, suppleret med eksempelvis en masteruddannelse. 
Det afgørende er, at du har en brændende interesse for styring og udvikling af social- og 
familieområdet og for de synergimuligheder, der ligger i opgavesammensætningen. 
 

• Du skal have en veludbygget værktøjskasse til at sikre en solid, gennemsigtig og holdbar 
økonomistyring. 
 

• Personlig gennemslagskraft og særdeles stærke kommunikative kompetencer. 
 

• Erfaring fra en politisk ledet organisation og politik tæft. 
 

• Robusthed og høj arbejdskapacitet. 

 

Andet 

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

 

 

 

 


