
VICEKOMMUNALDIREKTØR

Vi søger en erfaren og visionær vicekommunaldi-
rektør med politisk tæft, stærke økonomiske kom-
petencer og store ambitioner, både når det gælder 
betjening af den politiske ledelse og udvikling af 
de kommunale velfærdsopgaver. En inspirerende 
og respektfuld topleder, som kender de kommu-
nale kerneområder og kan sætte sig i spidsen for, 
at vi dag for dag udvikler velfærden og udnytter de 
faglige kompetencer i organisationen på bedste 
vis. Du skal være god til at kommunikere og til at 
indgå i et positivt samspil med både organisatio-
nen, borgerne og erhvervslivet.

Smørhul og store visioner
Sorø Kommune har lige rundet 30.000 borgere. Vi 
er et smørhul midt på Sjælland – med 45 minutter 
til både København og Odense. Vores kendetegn er 
en attraktiv natur, kultur og historie – og et særdeles 
stærkt lokalt erhvervsklima. Vi har styr på økonomi-
en og velfærdsområder i spændende udvikling. Ud-
ligningsreformen har givet Sorø Kommune nye mu-
ligheder, som vi udnytter med omtanke og investerer 
i fremtiden. 

Sorø Kommune var blandt de første kommuner til at 
bringe FN’s verdensmål helt ind i de kommunale ker-
neopgaver. Som vicekommunaldirektør får du et sær-
ligt ansvar for at udvikle de store velfærdsområder 
med afsæt i verdensmålene. Du skal desuden være 
med til at sætte retningen for udviklingen af næste 
generation af Sorø Kommunes vision, når en ny kom-
munalbestyrelse tiltræder i 2022. 

Ledelsesopgaven
Som vicekommunaldirektør venter der dig en at-
traktiv og udfordrende stilling i form af tværgåen-
de topledelse i en smal ledelsesorganisation. Sorø 
Kommunes direktion består af kommunaldirektøren 
og vicekommunaldirektøren. De to løfter den strate-
giske topledelsesopgave i et tæt fællesskab og står 
for betjeningen af Kommunalbestyrelse og Økonomi-
udvalg. De fem fagudvalg betjenes af fagcenterche-
ferne, og direktionen spiller en central rolle i at skabe 
ambitiøse rammer for det tværgående samarbejde. 
Som vicedirektør skal du desuden stå i spidsen for 

aktiv økonomistyring og strategisk budgetlægning i 
samspil med kommunaldirektøren og centerchefen 
for Økonomi og Personale. 

Kriseledelse i hverdagen
Coronakrisen kræver meget af en kommunal organi-
sation. Som vicekommunaldirektør har du ansvaret 
for den strategiske ledelse af pandemihåndteringen 
– og du har ansvaret for, at vi lykkes med at bruge kri-
seerfaringerne til at udvikle os, blandt andet digitalt.

Profilen 
Vi lægger vægt på åbenhed og dialog. Direktionen er 
i en tæt løbende dialog med både politikere, ledelse 
og medarbejderrepræsentanter. Vores nye vicekom-
munaldirektør er en driftssikker, nysgerrig og visio-
nær leder med erfaring og indsigt i de kommunale 
velfærdsområder og fokus på en sund økonomi. Du 
skal blandt meget andet have:

• Politisk tæft og erfaring som strategisk sparrings-
partner for politikere – gerne fra direktionsniveau
i en kommune

• Stærke relationelle kompetencer og samar-
bejdsevner

• Et sikkert blik for det driftsmæssige maskinrum,
også det økonomiske

• Stærke kommunikationsevner med fokus på rele-
vans, timing og forståelse

• Erfaring med udvikling og implementering af mo-
deller til omstilling, der kan styrke ressourceopti-
mering, kvalitet og trivsel indenfor velfærdsområ-
derne

Andet
Læs mere om stillingen på www.soroe.dk og 
www.muusmann.com. Her kan job og kravprofilen 
ses. 
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Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne kommunaldirektør Søren S. Kjær, 
21685030, eller Lars Muusmann,  MUUSMANN A/S
40767227.


