
Institution X søger ny afdelingsleder på Familieafdelingen 

Har du lyst til et udfordrende job i XXXXX Kommune på en velfungerende 
dagbehandlingsinstitution for familier, børn og unge? Så er det måske dig, vi søger 

som ny afdelingsleder til Institution X. 

Institution X yder forebyggende dagbehandlingstilbud til familier, børn og unge og 
derudover ugentlig åben anonym rådgivning. Vi søger en ny afdelingsleder, der kan 

den kunst at videreføre en god kultur og samtidig sætte sit eget præg på udviklingen. 

Institution X kan tilbyde dig: 

• At blive en del af et dynamisk, udfordrende og udviklende fagligt miljø med 50 
medarbejdere 

• Erfarne, engagerede og kvalificerede kollegaer, medarbejdere og 
samarbejdspartnere 

• Et godt arbejdsmiljø, der er præget af glæde, humor og høj faglighed 

Vi forventer, at du har følgende uddannelsesmæssige og faglige 

kvalifikationer: 

• Uddannet indenfor det socialpædagogiske område eller lignende 
• Erfaring i samarbejdet med offentlige myndigheder og forståelse for vigtigheden af 

at være en god ambassadør for Institution X 
• Diplomuddannelse i ledelse eller påbegyndt diplomuddannelse 

• Erfaring med ledelse, tværfagligt samarbejde og gerne ledelse af teams ved at 
skabe struktur og overblik 

• Relevant faglig pædagogisk indsigt og erfaring i arbejdet med børn og unge med 

særlige behov og deres familier 

Til dine personlige kvalifikationer har vi følgende forventninger: 

• Du kan give plads til, at medarbejderne varetager deres opgaver selvstændigt i de 
respektive teams 

• Du er dialogskabende, inkluderende og teamorienteret i din ledelsesstil 
• Du har et empatisk og ressourceorienteret menneskesyn, en anerkendende tilgang 

og kan skabe et godt arbejdsmiljø 
• Du er robust, har gennemslagskraft og kan træde i karakter, når det er nødvendigt 
• Du har gode samarbejds- og formidlingsevner og er god til at motivere 

• Du kan organisere og koordinere, så du får ting til at ske i en organisation, der er 
præget af omstilling og udvikling 

Send din ansøgning via linket senest fredag d. 05.08.16 kl. 12. 

Du kan læse mere om Institution X og jobbet i Job- og kompetenceprofilen. 


