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Arbejdsgiver:    Assens Kommune

Adresse:   Assens Rådhus   

   Rådhus Allé, 5610 Assens

Stilling:   Ledende overtandlæge

Refererer til:   Afdelingsleder for PPR og Sundhedsfremme

Ansættelsen:    Ansættelse sker på overenskomstvilkår efter for-
handling og med udgangspunkt i kvalifikationer.

Tiltrædelse:    Snarest muligt

Yderligere oplysninger:    Kan fås ved henvendelse til:

   Afdelingsleder for PPR og Sundhedsfremme  
   Lone Boas, Assens Kommune
   Telefon: 51 17 21 33

   Direktør for Uddannelse, Børn og Familie  
   Jan Præstholm, Assens Kommune
   Telefon: 28 72 52 48

   Searchchef Carsten Lysdahl Søgaard
   MUUSMANN
   Telefon: 30 30 28 81

    Der henvises til Assens Kommunes hjemmeside, 
www.assens.dk, hvor relevant materiale som 
f.eks. politikker og strategier kan ses.

Processens forløb:   Ansøgningsfrist: mandag den 18. oktober 2021

   Søg stillingen på www.assens.dk/job 

   1. samtale: mandag den 25. oktober 2021

    Konsulentfirmaet MUUSMANN bistår Assens Kom-
mune i rekrutteringen af kandidater til stillingen.

http://www.assens.dk
http://www.assens.dk/job 


Kort om Assens Kommune
Assens Kommune ligger midt i den smukke sydvestfynske natur. Kommunen er opdelt i 22 
lokalområder og har godt 41.000 indbyggere. Assens by er kommunens hovedby og ligger 
godt 30 minutter fra Odense og motorvejsnettet. Rådhuset ligger i Assens by.

Efter nogle år, hvor Assens Kommunes økonomi har været under et stort pres, er der nu 
kommet godt styr på den samlede kommunale økonomi. Det skal der blive ved med at være, 
og udviklingen i økonomi og drift på alle fagområder følges tæt, og der sættes straks ind 
med omprioritering, hvis der er afvigelser i forhold til budgettet.

Assens Kommune er kendetegnet ved at have et stærkt erhvervsliv med relativt store er-
hvervs- og eksportvirksomheder, og der er derfor fokus på at skabe gode rammebetingelser 
for, at erhvervslivet fortsat kan blomstre. Den kommunale erhvervsvenlighed udmønter sig 
blandt andet i, at der er kort vej fra tanke til handling og en smidig sagsbehandling.

Kommunen har stort fokus på bosætning, og efter en årrække med lange liggetider er 
salget af huse det seneste år gået strygende. Assens Kommune ligger nu i top over fynske 
kommuner med størst stigning i hussalget.

Assens Kommune har en klar vision: ”Vision 2030 — Med vilje og hjerte”. Visionen beskriver 
en fælles fremtid for, hvordan borgere, virksomheder og kommune sammen skaber udvikling 
og det gode liv. Visionen sætter mål og retning for kommunens fremtidige udvikling og er 
blevet til på baggrund af dialog med borgere, foreninger og samarbejdspartnere. Fem priori-
terede områder viser den fælles vej frem mod 2030:

•    Det gode liv skaber vi sammen: Et godt og sundt liv får vi især, når vi deler det 
med nogen. Derfor er fællesskaber vigtige.

•    Vores børn og unge lykkes: Vores børn og unge er vores fremtid. Derfor giver vi 
dem de bedste forudsætninger for et godt liv.

•    Drømmeboliger for alle: Livet leves på mange forskellige måder. Derfor kan alle 
udleve deres boligdrømme her.

•    Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft: Hos os er erhvervslivet og iværksætter- 
lysten stærk. Derfor har vi attraktive jobs og den rette arbejdskraft.

•    Vi passer godt på vores natur og miljø: Vi bidrager til en renere verden til gavn for 
vores efterkommere. Derfor har vi en grøn og bæredygtig profil.

Læs hele ”Vision 2030 — Med vilje og hjerte” her: https://www.assens.dk/vision 

https://www.assens.dk/vision 


Værdi- og ledelsesgrundlag 
Assens Kommune er en arbejdsplads med stærke arbejdsfælleskaber, som bygger på fem 
personalepolitiske værdier: 

•   Vi er tillidsfulde

•   Vi er engagerede

•   Vi er åbne

•   Vi er ambitiøse

•   Vi er ordentlige

Vi arbejder med og for mennesker – og værdierne er fundamentet for, hvordan vi møder 
hinanden. 

Som leder vil du også være forpligtet på Assens Kommunes ledelsesgrundlag, der er det 
fælles fundament for, hvordan ledelse udøves i kommunen. Ledelsesgrundlaget udtrykker 
grundlæggende holdninger til ledelse.

God ledelse skaber gode resultater, gode resultater skaber attraktive arbejdspladser, at-
traktive arbejdspladser skaber gode historier, gode historier skaber fortællingen om Assens 
Kommune.

Assens Kommunes ledelsesgrundlag

 
 

Vi tager lederskabet på os, fordi 
ansvaret er vores. 
Det betyder, at vi løbende oversætter 
de politiske beslutninger til klare ram-
mer og mål for medarbejderne. Vi er 
fremsynede, modige og nysgerrige i 
søgen efter nye løsninger, og vi sætter 
rammer for medarbejderne, der under-
støtter utraditionelle idéer. 

Vi tager dialogen, fordi det  
skaber tillidsfulde relationer. 
Det betyder, at vi er proaktive i vores 
kommunikation, og vi skaber mening og 
rum for sparring. Vi ser MED-systemet 
som en god og central sparringspartner 
i ønsket om at skabe en attraktiv ar-
bejdsplads.  

Vi er ambitiøse, fordi gode  
resultater fremmer  
arbejdsglæde og trivsel. 
Det betyder, at vi forstår, at den gode 
opgaveløsning og det gode arbejdsmil-
jø er hinandens forudsætninger på den 
attraktive arbejdsplads. Vi inddrager 
medarbejderne, fordi det skaber moti-
vation og engagement, og vi sikrer, at 
der er den fornødne balance mellem 
kompetencer og de krav, vi stiller til op-
gaveløsningen. 

Vi arbejder i helheder og med sam-
skabelse, fordi sammen er vi bedst. 
Det betyder, at vi løser opgaverne sam-
men med borgere og virksomheder. 
Samtidig skaber vi tværfaglige relatio-
ner på tværs af fag og områder, således 
at borgere og virksomheder oplever 
sammenhængende løsninger. Vi ved, 
at tværfaglighed forener ønsket om at 
levere løsninger af høj kvalitet med høj 
effektivitet inden for den økonomiske 
ramme. 

Læs mere om Assens Kommunes 
værdier her:
https://www.assens.dk/vo-
res-kommune/job-i-assens-kom-
mune/saadan-er-der-hos-os/vo-
res-vaerdier/

Læs mere om Assens Kommunes 
ledelsesgrundlag her:
https://www.assens.dk/me-
dia/176287/ledelsesgrundlag-as-
sens-kommune.pdf

https://www.assens.dk/media/176287/ledelsesgrundlag-assens-kommune.pdf 
https://www.assens.dk/vores-kommune/job-i-assens-kommune/saadan-er-der-hos-os/vores-vaerdier/ 
https://www.assens.dk/vores-kommune/job-i-assens-kommune/saadan-er-der-hos-os/vores-vaerdier/ 
https://www.assens.dk/vores-kommune/job-i-assens-kommune/saadan-er-der-hos-os/vores-vaerdier/ 
https://www.assens.dk/vores-kommune/job-i-assens-kommune/saadan-er-der-hos-os/vores-vaerdier/ 


Organisering
Assens Kommune er organiseret i en relativt klassisk forvaltningsstruktur med tre direktørom-
råder – Uddannelse, Børn og Familie, Social og Sundhed samt By, Land og Kultur – med dertil-
hørende stabs- og fagområder. 

Området Uddannelse, Børn og Familie rummer Dagtilbud og Skole, Børne- og Familieindsatser, 
Ungeheden samt PPR og Sundhedsfremme, der hver ledes af en afdelingsleder.

Den kommunale Tandplejen er organisatorisk placeret i PPR og Sundhedsfremme sammen med 
bl.a. Sundhedsplejen, og overtandlægen referer til lederen af PPR og Sundhedsfremme. 

 

Se organisationsdiagrammet for den samlede administrative organisation her:  
https://www.assens.dk/vores-kommune/organisation/administrativ-og-politisk-organisa-
tion/ 

Uddannelse, Børn og Familie
Direktør Jan Præstholm

Dagtilbud og Skole
Simone de Lemos

Dagtilbud Assens
Karin Ladefoged

Dagtilbud Haarby/Glamsbjerg
Lisbeth H. Hansen

Dagtilbud Tommerup
Lisbeth Wehner Rasmussen

Dagtilbud Vissenbjerg
Birgitte Buur

Dagtilbud Aarup
Synnøve Traasdahl

Børne og Familieindsatser
Helle Brade Kreipke

Team A og Modtagelsen
Sabine Chr. Boston

Team B og Familieindsatser
Theis Emil Hjelmsted

Børnehandicap
Tanya Hjarup Køster

Ungeenhed
Trine Wittrup

Brahesholmprojektet
Jesper Frank Jensen

PPR og Sundhedsfremme
Lone Boas

Sundhedspleje
Hanne Kondrup

Tandplejen
Vakant

Konstitueret Ebbe Kurtmann

Uddannelse, Børn og Familie
Pr. 1. april 2021

Haarby Skole
Birgitte D. Sørensen

Viceskoleleder
Sille Nordtorp

SFO (koordinator)
Alex Zinck Rasmussen

Salbrovadskolen
Henrik Hansen
Landsbyordning 

Gerth Aastrup Hansen

Tallerupskolen
Lone Wrøbell
Viceskoleleder
Sten Jørgensen

SFO 
Joan B. Clausen

Tommerup Skole
Kirsten Møller

Viceskoleleder og SFO
Thomas Nielsen

Verninge skole
Hanne Marquardtsen

Landsbyordning
Grethe Milling

Vissenbjerg Skole
Gitte Kondrup
Viceskoleleder

Pia S. Bendixen 1/8-21
SFO

Irene W. Mortensen

Aarupskolen
Claus Toft Christensen

Viceskoleleder
Søren Jakobsen

SFO
Lone W. Nielsen

Pilehaveskolen
Mette Karlsson
Viceskoleleder

Henrik Djurhuus

Peter Willemoesskolen
Thomas Lykkegaard Pedersen

Viceskoleleder
Michael Lykke Sørensen

SFO
Vakant

Brylle skole
Betina Faaborg
Landsbyordning
Dorrit Arnecke

Ebberup Skole
Peder Haahr

Viceskoleleder
Karen Lise Andersen

Landsbyordning
Bethina E. Laugesen

Glamsbjergskolen
Mette Runge

Viceskoleleder
Flemming Widesen
SFO konstitueret 

Michael Bøgeskov
10. klassecenter

Claus Bagger

Lukker 31/7-2021
Gummerup skole
Pia S. Bendixen
Landsbyordning
Steen Brogaard

https://www.assens.dk/vores-kommune/organisation/administrativ-og-politisk-organisation/  
https://www.assens.dk/vores-kommune/organisation/administrativ-og-politisk-organisation/  


Den kommunale Tandpleje
Overtandlægen bliver leder for to lyse og moderne klinikker beliggende i henholdsvis 
Tommerup og Assens. Der er pt. otte klinikassistenter, to tandplejere (heraf én på barsels-
orlov) og en tandlæge med reduceret ugentligt timetal. Hertil kommer den konstituerede 
overtandlæge. Pt. pågår også proces med ansættelse af tandlæger og tandplejer, og som 
ny overtandlæge kommer du til at stå i spidsen for – i samarbejde med nuværende og nye 
medarbejdere – at forme vores nye tandpleje.

Den konstituerede overtandlæge er ikke ansøger til stillingen, idet vedkommende går på 
pension, når en ny overtandlæge er fundet. Han bistår dog gerne i et overlap eller kan kon-
sulteres, i fald det måtte ønskes af den nye overtandlæge.

Tandplejen i Assens Kommune har haft flere ledelsesmæssige skift gennem de seneste 4-5 
år, og der har de seneste år været stort fokus på arbejdsmiljø og organisering for at skabe ro 
og øget tryghed for personalet. Dette arbejde er vi nået langt med, så vi i dag kan sige, at vi 
har et godt arbejdsmiljø, præget af et stærkt fællesskab. 

Byrådet er meget optaget af Den kommunale Tandpleje og har et stærkt ønske om at kunne 
optimere vores service på området.

Der er ca. 4500 børn og unge tilknyttet Tandplejen i Assens Kommune, og der er ca. 2000 
børn tilknyttet private tandlæger.

Der er samarbejdsaftaler med fem private tandlæger i kommunen, og der er samarbejdsaf-
tale omkring tandregulering med en af disse tandlæger. 

Assens Kommune står over for opgaven med at udmønte og realisere flere af Byrådets 
ambitiøse politikker. Her er f.eks. et stærkt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for 
børn, unge og deres familier – både den fysiske og den mentale sundhed for alle og især for 
de sårbare og særligt udfordrede familier i Assens Kommune.

Vi ønsker, at Tandplejen i høj grad skal understøtte og arbejde ind i det forebyggende, det 
sundhedsfremmende og de tidligere indsatser. Dette både inden for Tandplejens stærke 
faglighed, men også i helhedsperspektiv og med tværgående indsatser og i samarbejde med 
de øvrige afdelinger i området. Det forventes, at du som ny leder går helhjertet ind i dette 
arbejde. 

Overtandlægens ansvarsområde og hovedopgaver
•   Personaleledelse af vores dygtige og engagerede medarbejdere på klinikkerne. 

•    Fortsat udvikle og forme en velfungerende Tandpleje, hvor de to lyse og moder-
ne klinikker i hhv. Tommerup og Assens fortsat har et fælles grundlag og service-
niveau, og hvor personalet oplever fælleshed i såvel den enkelte klinik som i den 
samlede afdeling.

•   Tilrettelægge driften ud fra ressourcerne.

•    Faglig udvikling og ansættelse af personale til at varetage behandlingsopgaver i 
Tandplejen. 



•   Administration af Tandplejen, bl.a.:

- Budgetter

- Lønninger 

- Planlægning af indsatser, struktur, samarbejde med skolerne m.m.

- Samarbejdsaftaler med de private klinikker

- Kontrol af overslag

Flere af vores dygtige klinikassistenter varetager pt. forskellige administrative 
opgaver, og der vil fortsat være mulighed for, at opgaverne tilrettelægges og 
uddeles, således at ikke alt tid går ved skrivebordet. 

•   Omsorgstandpleje, visitation samt tilrettelæggelse af indsatser.

•    Socialtandpleje, tilrettelæggelse af indsatser i samarbejde med  
Odense Kommune.

•    Specialtandpleje, tilrettelæggelse af indsatser i samarbejde med  
Odense Kommune.

•    Deltagelse i faglige fora internt i kommunen samt i det fælleskommunale  
samarbejde.

•    Tæt samarbejde med afdelingsleder for PPR og Sundhedsfremme samt  
direktøren for området.

Efter første år i stillingen – de tre vigtigste mål på den korte bane

•    Ansættelse af tandlæger og øvrigt personale fuldført, så vi spiller med  
”fuldt hold”.

•    I forlængelse af ansættelser: Konsolidering af den samlede personalegruppe er 
godt på vej.

•    Plan for håndtering af ”pukkel” af opgaver/nedbringelse af ventetid igangsat. 

Efter tre år i stillingen – de 3 vigtigste mål på den lange bane

•   Tandplejen er velkonsolideret.

•   Der kan ydes undersøgelser og behandlinger uden nævneværdig ventetid.

•    Tandplejen indgår naturligt i forskellige tværgående samarbejder med et  
helhedsorienteret, forebyggende sigte.



Overtandlægens kvalifikationer og kompetencer
•    Du er en erfaren tandlæge, som er bredt funderet fagligt. Ledelseserfaring og 

ledelsesmæssig uddannelse er en fordel, men din konstruktive faglige og per-
sonlige tilgang til opgaver og personaleledelse samt til kommunens værdier og 
grundlag er vigtigere.

•    Du har høje faglige ambitioner og mod til at tænke nyt på området sammen med 
organisationen og sammen med borgerne, frivillige og foreninger. Og så formår 
du at skabe engagement og opbakning i såvel organisationen som hos det politi-
ske niveau.

•    Du har mod på og lyst til at forme den fremtidige kommunale tandpleje i Assens 
Kommune i samarbejde med forvaltning, private praksis og medarbejderne i 
Tandplejen – herunder stort fokus på sammenhæng og helhedsperspektiv i brede 
tværfaglige indsatser.

•    Du behandler dine omgivelser ordentligt og respektfuldt, og du er ikke bange for 
at træffe beslutninger og stå fast ved dem.

•    Du har en anerkendende tilgang og er nærværende, og du har blik for den gode 
trivsel og det gode arbejdsmiljø.

•    Du er tydelig og synlig, og du følger tingene til dørs, hvad enten det er personale-
mæssige situationer eller samarbejde udadtil mm. 

•    Du er konstruktiv i din tilgang til opgaver og er i stand til at få øje på ”den gode 
historie” og dele ud af denne, så fortællingen omkring Tandplejen er positiv og 
relevant for faglige netværk.

Assens Kommune understøtter medarbejdere og ledere til at dygtiggøre sig gennem videre- 
uddannelser og kompetenceudviklingsforløb. Vi vil derfor være imødekommende over for 
evt. ønske om at tage en lederuddannelse som vores nye ledende overtandlæge.


