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Opdragsgiver Syddjurs Kommune 
 
Adresse Lundbergsvej 2 

 8400 Ebeltoft 
 www.syddjurs.dk 

 
Stilling Beskæftigelseschef 
 
Refererer til Koncerndirektionen 
 
Ansættelsesforhold Ansættelse på chefaftale med et forventet årligt lønniveau på 

kr. 800.000 - 875.000. Hertil kommer pension.  
 
Tiltrædelse 1. januar 2021  
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Konstitueret koncerndirektør Thomas Møller Palner, 

  Tlf. 51 19 89 46 
  
eller  

  
 Adm. direktør Chris 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 Søndag den 25. oktober 2020  
  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:  Tirsdag den 3. november 2020 
  Test: Onsdag den 11. november 2020 

 2. samtaler: Torsdag den 26. november 2020 

 

 

  

http://www.syddjurs.dk/
https://syddjurs.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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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. Syddjurs Kommune er således en attraktiv bosætningskommune med vækst i 
befolkningstallet. 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, landets største vækstområde uden for 
hovedstadsområdet og rigtig mange jobmuligheder. 

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 medarbejdergrundlaget 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.  

Det er byrådets mål, at Syddjurs Kommune er en attraktiv bosætningskommune og et godt sted at 
leve et aktivt liv og gå på arbejde og drive virksomhed. Overalt i kommunen er der nærhed til natur, 
god kommunal service og tæt tilknytning til arbejdsmarked og erhverv. Borgere og virksomheder skal 
møde en kommune, som er lyttende og involverende, når der skal skabes de bedste rammer for at leve 
”det gode liv” samt drive og udvikle virksomheder. 

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 koncerndirektion (kommunaldirektør og to koncerndirektører), 
syv afdelingschefer, 39 aftaleholdere og cirka 100 mellemledere. Den øverste administrative ledelse 
udgøres af koncerndirektionen, som består af tre medlemmer. 

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

  

http://www.syddjurs.dk/politik/byraadet
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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. 

Organisationsdiagrammet for Syddjurs Kommune ses nedenfor, idet der gøres opmærksom på, at 
Tina Kjærgaard Mogensen er konstitueret beskæftigelseschef.
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Organisationsdiagrammet kan også ses 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 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.  
 
Erhvervs- og beskæftigelsesområdet har i en periode været et samlet administrativt ansvarsområde 
for en chef. Med denne ansættelse af en beskæftigelseschef ønsker Syddjurs Kommune at 
tydeliggøre en administrativ organisering med én chef med ansvar kun for beskæftigelsesområdet. 
Erhvervsområdet har nu en organisatorisk reference i et sekretariat, der understøtter 
erhvervsudvikling på tværs af alle kommunens fagområder. Samspillet med små og store 
virksomheder i kommunen og Østjylland som helhed er afgørende for succes med beskæftigelses-
indsatsen, hvorfor den kommende beskæftigelseschef skal have kendskab til opgaver og 
udfordringer indenfor erhvervsområdet og samtidig kunne bidrage til at sikre et godt og konstruktivt 
samarbejde mellem områderne. 
 
Den politiske struktur i Syddjurs Kommune betyder, at beskæftigelseschefen i et tæt samarbejde 
med direktøren er central i forhold til udvalgsarbejdet – ikke mindst overfor det stående udvalg for 
erhvervs- og beskæftigelsesområdet. 
 

Om beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune 

De overordnede politiske rammer for beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune udgøres af 
Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken 2019-2022 og kan ses her: Erhvervs- og 
Beskæftigelsespolitik 2019-2022. 

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken udmøntes via Erhvervs- og Beskæftigelsesplanen 2020-
2022, som kan ses her: Erhvervs- og Beskæftigelsesplan 2000-2022. 

Byrådet i Syddjurs har i Budget 2021 vedtaget en række strategiske mål  for 2021 for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesområdet, herunder blandt andet: 

• Syddjurs Kommunes andel af borgere på offentlig forsørgelse falder mere end 
landsgennemsnittet 

• Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb  
• Syddjurs Kommunes udvikling i andel af sygedagpengemodtagere er blandt de bedste 25% 

af kommunerne 
• Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i forhold til STAR’s to fokusmål vedrørende 

aktiveringsomfang og antal samtaler 
• Mål for uddannelsesvalg og stigende valg af erhvervsuddannelse frem mod 2025.  

 
 

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
https://www.syddjurs.dk/politik/politikker-og-strategier/erhvervs-og-beskaeftigelsespolitik
https://www.syddjurs.dk/politik/politikker-og-strategier/erhvervs-og-beskaeftigelsespolitik
http://www.jobcentersyddjurs.dk/indhold/beskæftigelsesplan
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Syddjurs Kommune har gennem flere år haft en positiv udvikling på beskæftigelsesområdet og 
opnået gode resultater for flere målgrupper. 

I ”Notat om permanente forsørgelsesydelser – Østjylland” fra august 2020 har Arbejdsmarkeds-
kontor Midt-Nord gennemført en analyse af udviklingen i forsørgelsesydelser for blandt 
kommunerne i Østjylland fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. 

Analysen viser, at Syddjurs Kommune, i sammenligning med de øvrige østjyske kommuner, har 
klaret sig rigtig godt det seneste år vedr. borgere i ressourceforløb, borgere i fleksjob, borgere på 
førtidspension og borgere på kontanthjælp. Omvendt er Syddjurs Kommune udfordret ved 
udviklingen i antal borgere på ledighedsydelse og borgere på sygedagpenge  i sammenligning med 
kommunerne i Østjylland.  

Beskæftigelseschefen har det øverste ansvar for beskæftigelsesområdet med et budgetansvar på ca. 
700 mio. kr. og ansvaret for ca. 180 medarbejdere. Opgaven varetages i et tæt samarbejde med ni 
afdelingsledere, som alle refererer til Beskæftigelseschefen. 

Beskæftigelsesområdet omfatter: Den kommunale ungeindsats, kontanthjælp, integration, 
sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, dagpenge, fleksjob og helhedsorienteret tværgående 
indsats. Desuden ydelsesområdet, stab, mentor og den virksomhedsrettede indsats. 
 

Opgave 

Beskæftigelseschefen skal have et udpræget fokus på kerneopgaven, som grundlæggende består 
i at drive et jobcenter og i videst mulige omfang at få kommunens ledige , sygemeldte og andre på 
offentlig forsørgelse tilbage på arbejdsmarkedet. Fokus skal således være at opnå gode 
resultater i forhold til beskæftigelseslovgivningen. 

Den kommende chef skal være en modig, samarbejdende og tydelig leder, som kan sætte en sikker 
retning for beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune. En retning, der giver stabilitet og ro, og som 
ledere og medarbejdere i organisationen kan følge og forstå. Samtidig skal det være en retning, som, 
via en datadrevet tilgang til styring og opfølgning, giver dokumenterede resultater i form af 
budgetoverholdelse og positive udviklinger i nøgletal på beskæftigelsesområdet.  

Beskæftigelseschefen bliver chef for en velfungerende, kompetent og samarbejdende 
ledergruppe med høj grad af faglighed og dybt kendskab til beskæftigelsesområdet. Gruppen er 
kendetegnet ved høj motivation og er klar til at give følgeskab til den nye chef. Det er væsentligt, 
at chefen inddrager ledergruppen på området i udviklingen af opgaveløsninger, kvalitet og udvikling, 
således at viden og erfaringer i ledergruppen konstruktivt bringes i spil i den fortsatte udvikling af 
beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune.  

Den nye chef skal som medlem af koncernledelsen være orienteret mod tværgående løsninger og 
samarbejde, således at der skabes sammenhængende løsninger for relevante borgergrupper. 
Beskæftigelseschefen skal have en konstruktiv tilgang til rollen som medlem af koncernledelsen og 
bidrage aktivt til, at koncernledelsen anlægger et helhedsperspektiv i beslutninger og opgave-
løsninger med afsæt i visionen ”Vi gør det – sammen”. Chefen skal endvidere bidrage til at sikre et tæt 
og tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelingschefer og opsøge og tydeliggøre potentialerne i 
dette samarbejde. Beskæftigelseschefen skal kunne balancere sin opmærksomhed mellem det 
overordnede koncernperspektiv og det mere faglige perspektiv i ”egen søjle” på beskæftigelses-
området.  
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Beskæftigelseschefen skal have fokus på virksomhedsrettede indsatser og samarbejdet med 
virksomhederne i kommunen om at få ledige, sygemeldte og andre på offentlig forsørgelse i 
beskæftigelse. Chefen skal have føling med – og kendskab til – unge og uddannelse, og chefen skal 
forstå vigtigheden af et tæt samspil mellem erhvervsområdet, uddannelsesområdet samt 
beskæftigelsesområdet og aktivt kunne bidrage til at udvikle dette samspil. 

 
Faglige kompetencer 

Den kommende chef skal have stor interesse for – og viden om – den økonomiske styring af 
beskæftigelsesområdet, herunder de udfordringer og muligheder, som er forbundet hermed. Chefen 
skal danne sig overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og kunne koble denne med den 
økonomiske styring. Samtidig skal beskæftigelseschefen have en data-drevet tilgang til at følge 
udviklingen af beskæftigelsesområdet, så der kan reageres i tide, også i forhold til budgetmæssige 
udfordringer.  

Chefen skal kunne prioritere blandt de mange forskellige opgaver og fokusområder, således at det er 
tydeligt for ledere og medarbejdere, at alt ikke er lige vigtigt hele tiden. Den kommende beskæftigel-
seschef skal således have evnen til at fokusere på de udfordringer, som i en given periode er særligt 
prioriterede – politisk, økonomisk og ledelsesmæssigt. Beskæftigelseschefen skal være garanten for 
tydelighed i ansvars—og rollefordeling blandt ledere og medarbejdere på området. 

Beskæftigelseschefen skal med sikker hånd kunne implementere projekter, beslutninger og 
initiativer, som politisk eller ledelsesmæssigt er vedtaget, sådan at beslutninger bliver til handlinger, 
og handlinger bliver til resultater. I sammenhæng hermed skal beskæftigelseschefen være en ”sikker 
afslutter”, således at der er en tydelig og fast ramme for, hvornår et initiativ, en opgave eller et projekt 
skal afsluttes og kan evalueres.  

Chefen skal være bevidst om kompleksiteten på beskæftigelsesområdet, herunder i forhold til 
forskellige lovgivninger, forskellige målgrupper og nødvendigheden af sammenhængende indsatser. 
Chefen skal kunne navigere i – og håndtere – situationer og opgaver, som modsætningsfyldt kan 
trække i forskellige retninger. 

Den kommende chef for beskæftigelsesområdet forventes at have følgende faglige profil:   

• Have en veludbygget værktøjskasse til at sikre en solid, gennemsigtig og holdbar 
økonomistyring af beskæftigelsesområdet 
 

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

• Indsigt i – og erfaring med – rammer og lovgivning inden for beskæftigelsesområdet  
 

• Har en uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau eller tilsvarende, suppleret med 
relevant efteruddannelse 
 

• Har blik for politisk udvalgsbetjening og erfaring med at være leder i en politisk styret 
organisation, hvor der både skal oversættes opad og nedad i organisationen  
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• Personlig gennemslagskraft og meget stærke kommunikative kompetencer, både skriftlig 
og mundtlig 
 

• Har gode evner til at etablere den rette sammenhæng mellem stabil, sikker drift og 
behovet for strategisk udvikling. 

 

Personlige egenskaber 

Beskæftigelseschefen skal brænde for – og motiveres af – at se mennesker udvikle sig, lykkes og 
vokse gennem en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne tilgang hos den nye beskæftigelses-
chef skal være tydelig og have en smittende effekt på omgivelserne, herunder ledere og 
medarbejdere på beskæftigelsesområdet. 

Den nye chef skal være en inspirerende, samarbejds- og dialogorienteret leder, som ved en 
systematisk, inddragende og positiv tilgang til opgaver, ledere og medarbejdere formår at skabe 
udvikling og følgeskab. Beskæftigelseschefen skal have en tilgang til ledelsesopgaven, hvor tillid, 
troværdighed og ærlighed er nøgleord. 

Samtidig skal beskæftigelseschefen have en positiv tilgang til – og prioritere – samspil og samarbejde 
i og med koncernledelsen, således at opgaveløsninger iværksættes med baggrund i et helhedssyn.  

Den kommende beskæftigelseschef skal desuden have følgende personlige egenskaber og 
kvalifikationer: 

• Kan skabe følgeskab til sine ideer og perspektiver i forhold til udvikling og retn ing for 
beskæftigelsesindsatsen 
 

• Skal være i stand til at træffe beslutninger, handle og kunne stå fast 
 

• Have en tillidsvækkende, troværdig og direkte facon  
 

• Være en stærk kommunikator, som lægger vægt på at præsentere realiteter og fakta, også 
når denne giver udfordringer. Tilgangen skal være, at udfordringer ikke gemmes væk , men 
italesættes og løses. Samtidig skal chefen have fokus på at dyrke og styrke relationer og 
repræsentere en troværdig og tillidsvækkende ledelsesstil  
 

• Skal være bevidst om – og konstruktivt anvende – den store viden og de omfattende 
kompetencer, som ledere og medarbejdere på beskæftigelsesområdet besidder.  

 

Andet 

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

 

 

 


