Erfaren leder efterlyses til stærk hjemmesygeplejegruppe i
Hvidovre med potentiale og faglige ambitioner
Kan du skabe struktur, rammer og en klar faglig strategi for ca. 30 sygeplejersker som
forventningsfulde og spændte ser frem til din tiltrædelse så læs med her:
Hjemmesygeplejen i Hvidovre mangler et fyrtårn, en leder og sygeplejerske, som med mod,
visioner og en god faglig ballast kan føre de fælles ambitioner ud i livet. Sygeplejegruppen har
igennem de seneste 5-7 år oplevet en stor udskiftning i ledelsen og savner derfor en
kompetent leder der formår at skabe sammenhængskraft og faglig udvikling.
Du har som leder et bredt mandat, fra både ledelsen og medarbejderne, til at arbejde med
kultur, adfærd og holdninger som samlet set kan bringe nyt liv til en dedikeret og engageret
sygeplejegruppe. Du får endvidere fra start muligheden for, at opbygge ledelsesfunktionen så
den også giver plads til en assisterende gruppeleder.
Du forstår rytmen i en hjemmesygeplejegruppe og du kender såvel de administrative som
sygeplejefaglige udfordringer der følger med. Du kan delegere og eksekvere og du kan frem
for alt formå at skabe følgeskab også igennem et toppet landskab af forandringer som
forventeligt vil præge årene fremover.
Du ønsker at skabe resultater sammen med andre. At arbejde med kultur og med mennesker
og du søger udfordringer som bringer det bedste frem i dig som leder og som kalder på alle
dine opsparede erfaringer som både leder og sygeplejerske. Du leder efter kontinuitet og en
stilling som de næste mange år kan blive din bedste udfordring.
Du bliver del af en stræbsom ledelseskultur hvor arbejdet med visioner og kompetencer, de
fremtidige komplekse udfordringer, og den nære hverdag her og nu præger samarbejdet. Du
involveres som leder i de strategiske overvejelser, de operationelle tiltag og de helt
lavpraktiske forandringsprocesser som skal til for at forankre nye initiativer.
Du har:
•
•
•

En sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske
Ledelseserfaring gerne fra hjemmeplejen
Lysten til at udvikle dig yderligere som leder

Du tilbydes:
•
•
•

Et åbent, uhøjtideligt og moderne ledelsesmiljø med frihed under ansvar
Mulighed for videreuddannelse og opkvalificering af dine lederkompetencer
En velfungerende arbejdsplads med dygtige kolleger og medarbejdere

