Souschef søges til hjemmeplejelederen i Hvidovre kommune
kom og vær med! Hjemmeplejen i Hvidovre kommune reorganiserer
ledelsesteamet og styrker den faglige indsats på tværs af hele området.
Som led i en langsigtet plan for en styrket faglig indsats, som inkluderer hele organisationen
fra top til bund, søger vi nu en erfaren leder, en dygtig formidler, en stærk tovholder og et
menneske med evnen til at understøtte hjemmeplejelederen i den daglige ledelse.
Du har en god indsigt i sundhedsområdet generelt og en bred erfaring fra hjemmeplejen især.
Du er sygeplejerske af uddannelse og har ønsket om at medvirke til en proces hvor du i kraft
af dine evner, som både leder og faglig tovholder, får en bred snitflade til organisationens
mange medarbejdere, staben og ledelsen i særdeleshed.
Du vil få et stort ansvar i forhold til at medvirke til opbygningen af en stærk og sund
ledelseskultur hvor vi på tværs af servicelovs- og sundhedsområdet skal bygge faglige
relationer såvel ledere som medarbejdere imellem. Vi er stærkt optaget af at ruste os til
fremtidens spændende udvikling og du får stor medindflydelse på mange kommende
ændringer.
Som hjemmeplejelederens forlængede arm bevæger du dig med myndighed, troværdighed og
autoritet, og med en klar forståelse for at kunne interagere med alle i organisationen, under
hjemmeplejelederens ansvar, så du både loyalt og med integritet kan være en værdifuld
sparringspartner og bølgebryder i hverdagen.
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
En videregående uddannelse indenfor ledelse eller sundhedsområdet generelt

Du tilbydes:
•
•
•

Et åbent, uhøjtideligt og moderne ledelsesmiljø med frihed under ansvar
Mulighed for at præge udviklingen sundhedsfagligt og ledelsesmæssigt i en progressiv
og forandringsparat kommune
En nyetableret stilling med store perspektiver du selv er med til at forme og skabe

