Leder til nyetableret enhed for kompetence og
læringstiltag søges
I vores hjemmepleje er vi til for vores borgere. Vi mener det, når vi siger, at du har et
ansvar for at skabe kvalitet hos borgerne. Vi forventer, at du motiveres af at arbejde på
en arbejdsplads med høje mål og forventninger.
Du får en vigtig rolle i opbygningen af en stærk platform for udbygning af vores kompetence og
læringstiltag på tværs af hele sundheds og hjemmeplejeområdet. Som et led i en fremtidig strategi om
at sammenkoble en praksisnær læringsindsats med den strategiske kompetenceudvikling, søger vi nu
dig som formår, at bane vejen for dette. Og, sammen med det øvrige team for kvalitet og udvikling,
skabe rammerne og øge mulighedsbetingelserne for, at etablere en organisk læringskultur hvor fælles
udvikling er en præmis i hverdagen.
Du har med en bred forståelse for læringsstrategier, kompetenceudvikling og forandringsprocesser en
god ballast for såvel at, initiere, facilitere samt forankre en sådan indsats, på en arbejdsplads med ca.
400 medarbejdere, hvor tempoet er højt og ambitionerne mange.
Vi arbejder med sundheds- og hjemmeplejeydelser på tværs af flere faggrupper og med dertil hørende
kompetence kategorier. Vi er indstillet på at strukturere vores tilgang til udvikling og læring således,
at alle opnår god indsigt i eget kompetenceniveau overfor ønsket adfærd og mål, og vi søger at udnytte
og veksle forskelligheden i kompetencer til øget læring i hverdagen og til styrkelse af medarbejdernes
evne til selvreguleret læring.
Vi er som organisation gearet til implementering af nye tiltag og vi er helt trygge ved begreber som;
ambassadør roller og fælles faglig bevidsthed, ligesom vi har bred erfaring i at forfølge mål og omsætte
dem til realiteter og fælles successer.
Du forstår at ovenstående opgave kalder på evnen til at overskue mange faglige lag og nuancer på
tværs af fagkulturer og faggrænser, mm. og du ved, at din evne til at kommunikere bredt og din
spidskompetence til og erfaring med, at organisere læring og kompetencetiltag i praksis er årsagen til
at du vil lykkes med dette.
Du har samtidig en faglig ballast som teoretisk giver dig indsigt i læringsstrategier og
forandringsprocesser
Skriv til os hvis du kan svare JA til følgende;
•
•
•
•
•
•
•

Professionsbachelor med relevant efteruddannelse.
Praksiserfaring med kvalitetsopfølgning og resultatskabelse.
Viden om og forståelse for ledelse af projekter med mange interessenter og fagdynamikker
Lysten til at gennemføre udviklingstiltag på en dynamisk og progressiv arbejdsplads
Idéerne til at skabe planen som både er ambitiøs og samtidig mulig at gennemføre med succes
Fagligheden til at forstå konturerne af fremtidens behov så vi hele tiden agerer på forkant af
udviklingen.
Evnerne til at skabe løsninger i en organisation præget af selvstændighed, professionalisme,
dynamik, og holdånd

