Leder søges til solistenhederne på
Stokholtbuen i Ballerup
- Et kommunalt botilbud indenfor det specialiserede socialområde.
Kan du lede faglig energi og forskellighed, -teams med stor mangfoldighed og
være en engageret sparringspartner i et stærkt lederteam, så læs mere her:
Som leder for den veletablerede solistenhed der rummer 3 teams af 7 medarbejdere, der, hver især,
tilrettelægger indsatser for 2 borgere, får du mulighed for at præge den pædagogiske praksis og sikre
fundamentet for økonomi, drift og udvikling. Samt, i hverdagen, at skabe faglig sammenhængskraft og synergi
medarbejderne imellem for derved at bidrage til trivsel for både beboere og medarbejdere.
Vi søger en leder som har lyst til at være et naturligt omdrejningspunkt for ca. 25 højt specialiserede og
dedikerede medarbejdere. Hvor, alle som én, brænder for området med unikke mennesker og
autismespektrumsforstyrrelser. Der er plads til forskellighed, humor og højt til loftet, og det gælder for både
medarbejdere, ledere og beboere.
Du ser faglig energi og mange meninger som en styrke og du forstår at gøre faglighed til en fælles ressourcer som
alle kan trække på. Du kan være bølgebryder i de svære situationer, skabe mening og værdi med forandringer og
sikre medarbejdernes engagement og deltagelse i projekter og udviklingstiltag.
Dit leder DNA og din lyst til at skabe resultater igennem andre mennesker betyder at du, som en naturlig del af
dit virke, går forrest som det gode eksempel og altid er klar på at tage ansvar i hverdagen. Du skaber kultur og
forandringer og dermed værdi, forbedringer og trivsel igennem dit menneskesyn og din evne til at træde i
karaktér i hverdagens problemer.
Du motiveres af at blive en del af en stor og agil organisation samt at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde
med den øvrige ledergruppe. Du trives med ledelsesmæssige udfordringer, hvor du som tovholder og facilitator
også kan arbejde på tværs af organisationen med opgaver og funktioner. På Stokholtbuen arbejder vi aktivt med
at tage fælles ansvar for hinandens udvikling og læring i hverdagen og du trives derfor i en feedback kultur hvor
nysgerrighed og konstruktiv kritik er lig med fremdrift og læring.
Du tilbydes:
•
•
•
•
•

En stilling i en stærk, veldrevet og stabil organisation
En plads i en udviklingsparat og humørfyldt ledergruppe
En lederopgave med kød på
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 neuropædagogik, og autismespektrumsforstyrrelsesområdet generelt.
Ambitioner, gejst og lyst til at gøre en positiv forskel samt medvirke til skabelsen af en forbedringskultur

