Daglig Leder søges til ambitiøs
organisation indenfor det specialiserede
socialområde
Vil du arbejde med ledelse i en organisation der har målsætningen om at være de bedste
af de bedste indenfor deres felt, så læs med her:
Du kommer til en i forvejen velfungerende organisation som hviler på at solidt fagligt grundlag, understøttet af
gode tilsynsrapporter og høj trivsel. Du bliver del af et progressivt og bredt favnende lederteam som både i tanke
og handling formår at spille hinanden gode på de dårlige dage, og endnu bedre på de bedste dage. Du skal derfor,
som en del af dit leder DNA, have lysten til at indgå i et forpligtende og engagerende samarbejde hvor barren
løftes i fællesskab, og hvor opgaveansvaret fordeles både horisontalt og vertikalt på tværs af organisationen og
lederteamet.
Du ser arbejdet med kulturen og værdierne i hverdagen som et omdrejningspunkt for din måde at lede andre på.
Din tydelighed, som leder, står ikke i vejen for din evne til at inddrage og skabe fællesskabsfølelse og
sammenhængskraft. Dine medarbejdere kommer fra to forskellige arbejdsfællesskaber og rummer såvel
nyuddannede, erfarne samt ikke uddannede medarbejdere i alle aldre. Din ledelsesmæssige opgave består bl.a i
at forene kræfterne i denne mangfoldige og kompetente personalegruppe bestående af ca. 20 medarbejdere, som
fysisk er placeret i samme hus.
Beboerne i tilbuddet har alle gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismeområdet og derfor brug
for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats. Det betyder at samtlige medarbejdere i hele organisationen klædes
på med en neuropsykologisk/pædagogisk grunduddannelse som en del af opbygningen af det fælles faglige
fundament. Der er et ekstraordinært fokus på at skabe læring og udvikling i praksisnære hverdagsaktiviteter. Et
fokus der er under udvikling og opbygning. Du skal derfor være i stand til, at forløse det faglige potentiale i alle
medarbejderne med henblik på en fortsat styrkelse af beboernes trivsel og fremtidige udviklingsmuligheder.
Arbejdspladsen er beliggende i Københavnsområdet ca. 15 km. nordvest for København.
Du tilbydes:
•
•
•
•

En stilling i en stærk, veldrevet og stabil organisation
En plads i en udviklingsparat og humørfyldt ledergruppe
Entusiastiske medarbejdere der vil udfordre dig
Kompleks faglig bredde som skaber kulør på din hverdag

Du har:
•
•
•

En for området relevant uddannelsesmæssig baggrund evt. suppleret af en relevant lederuddannelse
gerne på diplom niveau
Erfaring med og kendskab til ledelse inden for det højt specialiserede pædagogiske område, gerne
suppleret af viden om neuropsykologi/pædagogik, og autismespektrumsforstyrrelser.
Ambitioner, gejst og lyst til at gøre en positiv forskel samt medvirke til skabelsen af en forbedringskultur
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