
 
Arbejdsmarkedschef 

Vil du, med reference til kommunaldirektøren, lede 
et af de mest velfungerende og bedst præsteren-
de jobcentre i landet? Brænder du for fortsat at 
bidrage til lav langtidsledighed, for at gå forrest i at 
etablere proaktive virksomhedsrettede indsatser, 
og for at videreføre et godt personligt samarbejde 
med erhvervsliv og borgere? 

Er du en kulturbærende, erfaren leder indenfor 
området, som personligt brænder for at skabe 
resultater for borgerne på arbejdsmarkedsområ-
det sammen med dine medarbejdere, og har du 
et naturligt gen i at sætte retning og nå målene 
gennem at involvere og udvikle organisationen? Så 
vil vi gerne i dialog med dig om stillingen som vores 
nye arbejdsmarkedschef.   

Et centralt element i fortællingen om Middelfart Kommune 
er forbindelserne. ”Broerne begynder her” er overskriften på 
den vision, byrådet har sat som pejlemærke for samarbejde 
og udvikling. Den signalerer, at byrådet ønsker at skabe og 
udvikle kommunen i samarbejde. Byrådet ønsker at have 
dialog og indgå partnerskaber med andre for at fremme en 
positiv og bæredygtig udvikling af kommunen. Se mere her:  
Broerne begynder her.

I Middelfart Kommune satser vi på vækst med omtanke – 
sammen med et udviklingsorienteret erhvervsliv inden for 
fx produktion, handel og turisme. Et moderne erhvervsliv, 
velfærd med borgerne i centrum og læringsformer, der giver 
alle børn mulighed for at lære det, de kan. 

Den administrative organisation fungerer fleksibelt i interne 
og tværgående samspil, hvor mange opgaveløsninger krydser 
de organisatoriske enheder. F.eks. arbejdes der tæt sammen 
om turisme og erhvervsudvikling, beskæftigelse, det speciali-
serede sociale område, sundhed og forebyggelse etc.

Opgaven 
Middelfart Kommune har et af de mest velfungerende og 
bedst præsterende jobcentre i landet, - karakteriseret ved 
lav langtidsledighed, proaktive virksomhedsrettede indsat-
ser, opsøgende virksomhedsservice og et gensidigt godt og 
respektfuldt samarbejde med virksomhederne. Økonomien 
er sund og tilgangen offensiv og proaktiv. Jobcentrets for-
valtningsskik er høj og anmærkningsfri og bruges nationalt 
som gode eksempler på etisk forvaltningstilgang. Samarbej-
det og dialogen med Styrelsen er velfungerende, og centret 
bidrager med viden og deltager i udviklingsprojekter. 

Arbejdsmarkedschefen har samlet set ansvaret for politisk 
udvalgsbetjening, opfølgning og indførelse af politiske 
beslutninger, udvikling og drift af jobcentret, samspil med 
ledelsessystemet, medarbejderne og MED systemet samt 
samarbejde tæt og i øjenhøjde med erhvervsliv og borgere. 

Arbejdsmarkedschefen har ansvar for at understøtte de 
politiske ambitioner og sikre, at organisationen leverer fort-
sat sikker drift og udvikling af høj kvalitet. Samtidig sikrer 
chefen, at organisationen løbende udvikles kompetence-
mæssigt og dermed geares til at indarbejde og håndtere ny 
lovgivning og løbende forandringer. 

En vigtig opgave er ledelse af Aftale om en ny ret til tidlig 
pension (Arne pensionen), som vil medføre besparelser, 
der vil få indflydelse på jobcentrets økonomi, og derfor vil 
medføre behov for konsekvent prioritering af målgrupper, 
som der skal fokuseres på. I disse processer, reduktioner og 
forandringer skal arbejdsmarkedschefen kunne navigere på 
forkant på en klog og ordentlig måde med øje for det lange 
træk og fortsat sikring af den høje kvalitet. 

Arbejdsmarkedschefen har et vigtigt tværgående ansvar 
som medlem af kommunens direktions- og chefgruppe, 
ledet af kommunaldirektøren. I dette forum besluttes, drives 
og koordineres de strategiske tværgående indsatser, - fun-
deret i at de skal gavne kommunens borgere, erhvervsliv og 
uddannelsesinstitutioner. 

Personen
Den nye arbejdsmarkedschef overtager en velfungerende 
ledergruppe, der agerer som et team præget af forskellig-
heder, gode relationer, og med en samtidig stærk kultur 
i at spille hinanden gode på tværs af ansvarsområder. 
Åbenheden er høj, udfordringer tages op i dialog, og udfor-
dringer søges løst gennem tæt samarbejde, engagement og 
dedikation. Samarbejdet til politikere er velfungerende og 
præget af politisk tillid til embedsværket. Den nye arbejds-
markedschef skal i sin ledelsesstil kunne videreføre denne 
kultur og tilgang. 

Arbejdsmarkedschefen har sit værdisæt i orden, og er 
jobcentrets kulturbærer i sin ledelse og sin tilgang til 
samarbejdet med borgerne og virksomhederne. Chefen 
skal være resultatorienteret, tegne retningen tydeligt og 
være samlende i at nå den. Heri ligger, at chefen skal være 
én, alle kan gå til; chefen stiller sig til rådighed, lytter, giver 
sparring og lader andre løbe med bolden. En leder der både 
går forrest og bagest og udøver nærværende ledelse på 
alle niveauer. 

Chefen er af natur ambitiøs, mulighedssøgende og for-
udseende og kan agere strategisk og på forkant. Heri er 
det væsentligt, at chefen er inddragende, delegerende og 
udviser tillid til andre – men det er også væsentligt, at che-
fen kan stå fast, tage beslutninger, trække af og sikre dem 
gennemført – på en ordentlig måde og med høj integritet.  

Arbejdsmarkedschefen har en solid ledelsesmæssig bag-
grund med ledelse af ledere i en politisk styret organisation, 
gerne indenfor området eller tilsvarende, samt en relevant 
uddannelsesmæssig baggrund i forhold til stillingens krav 
og indhold. 

Andet
Læs mere om stillingen i stillings- og personprofilen.

Tiltrædelse: 1. august 2021.

Ansøgningsfrist: torsdag den 3. juni 2021

Kontakt gerne kommunaldirektør Willy Feddersen på mobil 
21 28 46 70 eller searchchef hos MUUSMANN A/S, Carsten 
Søgaard, på mobil 30 30 28 81.

https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Politik/Vision%202018%20med%20link.ashx

