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Indledning 

Sorø Kommune søger en ny leder til Handicap og Psykiatri til tiltrædelse 1. august 2020. Sorø Kommune 
har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og den endelige udvælgelsesproces af den rette 
kandidat. 
 

Job- og kravprofilen er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med relevante personer fra Sorø Kommune. 

Formålet med job- og kravprofilen er: 

 At skabe en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til 
opgaveområdet og profilen som leder for Handicap og Psykiatri.  
 

 At skabe grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til 
kandidaternes egnethed.  
 

 At give kandidaterne de bedst mulige betingelser for at få et indblik i stillingen som leder for 
Handicap og Psykiatri i Sorø Kommune. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som består 
af følgende: 

• Annette Homilius, centerchef Social og Sundhed 
• Henrik Nielsen, vicekommunaldirektør  
• Kasia Vad, leder af Social Service 
• Mia Linda Møller, leder af Sorø Sundhedscenter 
• Emmy Simonsen, afdelingsleder Botilbud Handicap 
• Thue Brandbyge, teamleder Beskæftigelsesteamet 
• Bettina Høbjerg Kristensen, TR for SL Team 85 
• Sandi Petersen, TR for FOA, Botilbud Sneppevej 
• Heidi Jensen, aktivitetsmedarbejder dagområdet 
• Helle Faurskov Sørensen, personalekonsulent 
• Kristian Junker Pedersen, leder af tværgående indsatser, Jobcentret. 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen og 
afgive indstilling til social- og sundhedschef Annette Homilius, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget har interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mia 
Hvilshøj, Mercuri Urval, på telefon 2245 1576 eller e-mail: mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com eller 
Anders Dyhr på telefon 5076 1252 eller e-mail: anders.dyhr@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil 
blive behandlet fortroligt, og Sorø Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Du 
kan også tage kontakt til social- og sundhedschef Annette Homilius på telefon 5125 5181 eller e-mail 
anho@soroe.dk. 
 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Nina Marie Ingvartsen, telefon 2299 4155, 

e-mail: nina.marie.ingvartsen@mercuriurval.com. 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-07293). Ansøgningsfristen udløber den 1. maj 2020 kl.10.00.  

mailto:mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com
mailto:anders.dyhr@mercuriurval.com
mailto:anho@soroe.dk
mailto:nina.marie.ingvartsen@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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Om Sorø Kommune 

Sorø Kommune er en mindre kommune med ca. 30.000 borgere, beliggende i et naturskønt område på 
Vestsjælland. Kommunen ligger smukt, omgivet af søer og skove, og har samtidig et aktivt byliv med 
forskellige kultur- og fritidstilbud. Sorø Kommune arbejder målrettet på at skabe de bedste rammer for 
det lokale erhvervsliv og for bosætning og tiltrækning af nye borgere. Fra Sorø Station kan man komme 
til henholdsvis København og Odense på 45 minutter, og Vestmotorvejen går gennem kommunen. 
 
Sorø Kommune arbejder målrettet på at skabe de bedste rammer for det lokale erhvervsliv. I Dansk 
Industris erhvervsklimaanalyse er Sorø steget fra en placering som nr. 76 til placeringer som nummer 
6, 10 og 20 i de seneste tre år. Denne placering er mulig ved et tæt samarbejde mellem virksomhederne 
og Sorø Kommune, hvor der er implementeret en sammenhængende servicekultur, så virksomhederne 
oplever en kommune, der reagerer hurtigt både som myndighed og samarbejdspartner. Styrken er, at 
kommunens forskellige enheder reagerer som en samlet organisation, der fremstår koordineret i 
betjening af den enkelte virksomhed. 
 

Den politiske struktur 

Den politiske kultur i Sorø Kommune er kendetegnet ved, at man har sit partipolitiske udgangspunkt 
som ledetråd. Med Gert Jørgensen (C) som borgmester, er der opbygget et stærkt fælles engagement 
i at tage vare på såvel kommunens som borgernes interesser. 
 
Byrådet har 25 medlemmer og seks udvalg: 

 Økonomiudvalget 

 Social- og Sundhedsudvalget 

 Børne- og Undervisningsudvalget 

 Kultur- og Fritidsudvalget 

 Teknik- og Miljøudvalget 

 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. 

Sorø Kommune tænker decentralt politisk og administrativt. Byrådet fastlægger de økonomiske og 
strategiske rammer og styrer politisk med udgangspunkt i de statsligt fastlagte rammer. Den konkrete 
udformning af politik er i høj grad uddelegeret til de seks ovennævnte fagudvalg. Ligeledes er en meget 
stor del af kompetencen for kommunens udformning og udførelse af opgaveløsningen uddelegeret til 
centre, afdelinger og institutioner.  
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Sorø Kommunes ledelsesorganisation 

Sorø Kommunes ledelsesorganisation består af kommunaldirektør Søren S. Kjær, vicekommunal-
direktør Henrik Nielsen samt syv fag- og stabscenterchefer. 

 

I Sorø Kommune er der 34 gruppe- og institutionsledere. Disse ledere udgør Sorø Kommunes 
Lederforum, der består af niveau 1-3 ledere i organisationen. Lederen for Handicap og Psykiatri er 
niveau 3 leder og indgår i Sorø Kommunes Lederforum.  
 
Den administrative organisation er kendetegnet ved en flad struktur, hvor ansvar og råderum er tæt på 
borgeren. Sorø Kommune har i størrelsesordenen 2.000 fuldtidsstillinger og et samlet driftsbudget på 
kr. 2,4 mia.  
 
Karakteristika for organisationen er: 

 Helhedsforståelse, stor økonomisk ansvarlighed og lave enhedsomkostninger . 

 Klar, men smal ledelsesstruktur med stort fokus på proaktiv og konsekvent styring af økonomien 
og stort fagligt ledelsesrum decentralt. 

 Sikker drift gennem effektiv og fleksibel organisering af opgaverne - også når opgaverne skal 
løses i et samspil mellem flere institutioner og afdelinger, som skal sikre, at aktiviteterne kan 
omstilles, så der løbende er balance mellem ressourcer og opgaver. 

 Korte kommunikations- og kommandoveje i en flad struktur, hvor ansvar og råderum er tæt på 
borgerne. 

 Trivsel, gode relationer og respekt for hinanden. Fundamentet er troværdighed, åbenhed, 
dialog, anerkendelse og arbejdsglæde. 
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Det ledelsesmæssige samarbejde 

I Sorø Kommunes koncernledelse – bestående af kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og syv 
centerchefer – agerer direktører og centerchefer på en fælles, strategisk platform og arbejder i stort 
omfang sammen og på tværs. Politiske og faglige emner af principiel, strategisk eller tværgående 
organisatorisk karakter og betydning drøftes, udvikles og besluttes i denne gruppe. Der arbejdes for 
løbende at udvikle den fælles meningsskabelse, som skal bidrage til motivation af hele organisationen. 
 
Centercheferne har faglig og strategisk fylde, både i den ledelsesmæssige og politiske organisation. De 
arbejder helt tæt på den politiske beslutningsproces, agerer strategisk på helhedens og fællesskabets 
vegne og har en aktiv og betroet rolle som udvalgssekretærer i forhold til de politiske fagudvalg. 
Chefgruppen har været tæt på Byrådet i udarbejdelsen af Vision 22, og har dermed spillet en væsentlig 
rolle i at bringe ni af FN’s verdensmål ind i de politiske mål for Sorø Kommune. Arbejdet med vision og 
verdensmål fortsætter i de enkelte fagudvalg. 
 
Visionen består af fire lokale temaer: 

1. Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle 
2. Levende byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie 
3. Viden og vækst - arbejde og uddannelse til alle 
4. Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi. 

 
Under de fire temaer er der formuleret i alt 19 mål og 28 indsatser. Du kan læse mere om Vision 22 her. 
 
Direktionens og chefgruppens samarbejde er kendetegnet ved at være tillidsfuldt, åbenhjertigt og 
gensidigt understøttende.  
 
Ledelsesorganisationen i Sorø Kommune arbejder ud fra tre grundlæggende strategier: 

1. Topstyring og netværks- og fællesskabsstyring 

Det betyder en stram styring af de økonomiske rammer oppefra, men med transparens, tillid og 
samskabende medspil med medarbejdere på alle niveauer. Den anden side af mønter handler om 
at blive modstyret af en netværks- og fællesskabsstyring hvor lokale, skabende samspil og 
medarbejdernes helhedsorientering bevidst bringes i spil.  

2. Fælles kurs, koordinering og commitment 

Det betyder en fælles forståelse og enighed om, hvor kommunen skal hen, hvem der gør hvad, samt 
ejerskab og inddragelse hos de relevante interessenter. 

3. Professionel kapital 

Det betyder udvikling og læring i professionelle læringsmiljøer, der samtidig har fokus på at sikre 
effektivitet og kvalitet i kommunens ydelser og leverancer. 

 
I Sorø Kommune arbejder lederne ud fra et fælles ledelsesgrundlag, som danner rammen for god 
ledelse på tværs af de kommunale fagområder. Du kan læse ledelsesgrundlaget her.  

  

https://vision2022.soroe.dk/
https://soroe.dk/media/1827183/ledelsesgrundlag-soroe-kommune.pdf
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Områdets opbygning 

Fagcenter Social og Sundhed består af 4  decentrale områder og en myndighedsfunktion, hvor den ene 
del varetager opgaver i forhold til Handicap og Psykiatri. Hele centeret er under stor udvikling og har 
netop fået ny centerchef. For at udvikle området er der fx iværksat et stort program med fokus på en 
stærkere styringskraft, med fokus på gennemsigtigheden i velfærdsydelserne og det tværkommunale 
fokus.  
 
Området er organiseret jf. nedenstående organisationsdiagram:  
 

 
 
I 2019 blev områderne Handicap og Psykiatri sammenlagt for at opnå større synergier på tværs og sikre 
et bedre velfærdstilbud til borgerne i Sorø Kommune. Der er i løbet af de seneste år arbejdet målrettet 
med at få områderne til at rykke tættere sammen og bruge hinandens kompetencer, viden og indsigt 
samt sikre et godt kommunalt samarbejde til gavn for borgerne.  
 
Arbejdet med at samle områderne Handicap og Psykiatri har fortsat stort fokus, og der pågår pt. mindre 
organisatoriske tilpasninger med det formål at styrke ledelses- og områdetilknytning, samt fokusere 
samarbejde i såvel områderne som tværgående. 
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Den nye organisering af området ser således ud:  
 

 

Om stillingen som leder for Handicap og Psykiatri 

Opgaver og ansvar  
 
Lederen for Handicap og Psykiatri bliver øverst ansvarlig for ca. 160 medarbejdere og har tre ledere i 
direkte reference. Hver leder har et antal teamledere under sig, som udover at understøtte den 
ledelsesmæssige koordinering (fx skemalægning, vagtordninger mv.), også selv er udførende. Desuden 
bliver man leder for en stabsfunktion inkl. administrative medarbejdere. Her er der 7 medarbejdere 
tilknyttet, svarende til ca. 4 årsværk.  
 
Lederen for Handicap og Psykiatri refererer til centerchefen for Social og Sundhed.  
 
I nedenstående beskrives de væsentlige ansvars- og fokusområder, for lederen for Handicap og 
Psykiatri.  
 
Det handler om borgerne 
Det er væsentligt at lederen understøtter det fokus der er på, at alle arbejder med samme formål for øje 
og med en bevidst inddragelse af borgeren. Det handler bl.a. om at arbejde endnu mere fokuseret på 
at inddrage og samarbejde med borgeren om dennes behov og ressourcer, samtidig med at pårørendes 
ressourcer aktiveres.  
 
Det fortsatte arbejde med at samle og udvikle områderne 
Det er væsentligt at fortsætte arbejdet med at samle Handicap og Psykiatri, så de to områder kommer 
til at arbejde endnu tættere sammen og får gavn af de synergier, der ligger heri. Særligt vigtigt er det at 
borgerne oplever, at Sorø Kommune er til for dem.  
 
Det er et stort fokusområde for såvel hele social- og sundhedsområdet som kommunen generelt, at 
området videreudvikles i samarbejde med de øvrige enheder. Det kræver bl.a., at der understøttes med 
en fælles fortælling om synergieffekter, mål og visioner for det samlede område, og at områderne 
oplever positiv fælles udvikling og samhørighed. Et af de fælles gennemgående temaer er også at der 
arbejdes med metodeudvikling. I øjeblikket er man ved at implementere FIT-metoden, dette arbejde 
understøtter samarbejdet. Det er også væsentligt, at der arbejdes med medarbejdernes individuelle 
kompetencer, så muligheden for at bidrage i det, der skal være fælles og det som skal forblive i det 
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enkelte område, bliver tydeligt og klart for medarbejderne.  
 
Derudover ligger der også en vigtig udviklingsopgave for den kommende leder til, på såvel kort som 
langt sigt, at sikre udviklingen af de løsninger der efterspørges. Således at Handicap og Psykiatri hele 
tiden har rette balance mellem udbud og efterspørgsel.  
 
I arbejdet med at samle og udvikle området skal udmøntning af ledelsesgrundlaget i praksis – ud fra 
transparens og tillid, fællesskabs- og netværksledelse – være vigtige parametre i lederens ledelse. 
Således at det sikres, at der i organisationen er fokus på at fremme de stærke tværgående relationer, 
som er nødvendige for at løse også komplekse problemer hos borgerne.  
 
Den økonomiske styring er afgørende 
Lederen har ansvaret for områdets samlede økonomiske ramme som i 2020 er på 50 mio. kr. inkl. 
takstfinansierede tilbud. Det er væsentligt at sikre en løbende styring af ressourcer og kapacitet på 
området – både i forhold til serviceniveau og i takt med borgernes løbende behov. Den økonomiske 
styring skal støtte høj faglighed og god ressourceudnyttelse. Arbejdet foregår blandt andet ved at oprette 
et åbent, uvisiteret strakstilbud fra efteråret. Den økonomiske styring kræver blandt andet en fortsat 
udvikling af solide fælles budgetstyringsværktøjer samt ledelses-informationer, som kan danne 
udgangspunkt for en tæt og løbende dialog med både myndighedsområdet, det administrative 
personale og lederne af enhederne. Det handler om at holde fokus på et godt serviceniveau og samtidig 
tage ansvar for det fælles budget for området,  
 
Samarbejde internt og på tværs 
Det er helt essentielt for området Handicap og Psykiatri, at samarbejde står øverst på alles dagsorden. 
Det er nøglen til at sikre borgerne de rigtige og værdifulde tilbud, og samtidig er det også essensen af 
Sorø Kommunes særlige kendetegn, som gør arbejdet meningsfuldt og virksomt. Samarbejdet skal 
forstås bredt. For det første skal områderne Handicap og Psykiatri finde nye samarbejdsveje, som 
understøtter sammenlægningen og gør brug af alle kompetencer på tværs af de to områder. For det 
andet skal samarbejdet mellem enhederne (udførende) og myndighedsområdet styrkes, så det opleves 
smidigt og naturligt – også i en travl hverdag – og borgerne oplever helhed i indsatsen og visiteres 
korrekt. For det tredje er der også et tæt samarbejde, som skal løftes på tværs af kommunens faglige 
centerområder. Det gælder især samarbejdet til beskæftigelsesområdet og det gælder også 
samarbejdet til børne- og ungeområdet.  
 
Samarbejdet skal sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger, 
enheder, myndighed og fagcenterområderne. Det handler om de tværfaglige og tværsektorielle 
samarbejdsflader, der sikrer den enkelte borgers behov for støtte – og giver en oplevelse af 
sammenhæng og kontinuitet i indsatserne. 
 
Transparens og gennemsigtighed 
Det bliver den kommende leders ansvar, at der både er tydelighed og gennemsigtighed i arbejdsgange, 
processtyring og styringskæden, således at den transparens som kendetegner Sorø Kommune, 
naturligt kan ses som en rød tråd i det daglige arbejde på handicap- og psykiatriområdet.  
Der ligger både et arbejde i at få skabt en tydelighed i sammenlægning af området og en 
gennemsigtighed i de ydelser, fagområder og kompetencer, som er til stede, således at værdien ved 
sammenlægningen bliver tydelig for alle ansatte og skaber værdi for borgerne. Det gælder også, når 
der skal skabes gennemsigtighed i leverancer, mål og resultater opadtil; både til chefer og direktion 
samt politikerne.  
 
Mega-trends inden for digitalisering er fortsat væsentligt  
Der ligger et stort arbejde i at indtænke og understøtte organisationen i at blive mere digital. Det er et 
af Sorø Kommunes generelle fokusområder, og specifikt på sundhedsområdet er der mange gevinster 
at hente. Teknologien skal indtænkes på området og skabe værdi både for ansatte og borgere. Dette 
kræver en insisteren på og nysgerrighed for teknologiens muligheder, hvor der også ledelsesmæssigt 
sættes fokus på at ville skabe gode digitale resultater i en optik, som kræver reelle adfærdsændringer 
hos medarbejderne. Dette ansvar skal den kommende leder løfte ved både selv at gå forrest, være 
insisterende og samtidig med respekt for det eksisterende sikre områdets rejse henimod flere digitale 
arbejdsgange og velfærdsløsninger for borgerne.  
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Succeskriterier 

Lederens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier, idet 
situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som lederen for Handicap og Psykiatri 
skal tilpasse sig: 
 

Efter 12 måneder vil lederen for Handicap og Psykiatri primært blive vurderet på: 

 At der er taget initiativer til at sikre en fælles retning for området, hvor både Handicap og Psykiatri 

kan identificere sig og byder ind i den tværfaglige opgaveløsning.  

 

 At der er sikret økonomisk gennemsigtighed og fornuftig sammenhæng mellem serviceniveauet 

og omkostningerne på området. Og herunder;  

a. At der er sat initiativer i gang, som viser områdets evne til at understøtte en kontinuerlig 

udvikling af tilbud, der matcher den fremtidige efterspørgsel på såvel handicap- som 

psykiatriområdet. 

b. Er lykkes med succesfuld implementering af et åbent, uvisiteret strakstilbud.  

 

 At der er skabt opbakning og følgeskab til lederen for området, og at der både er støttet op om et 

sundt arbejdsmiljø, hvor sygefraværet er mindsket, og der er sat gode initiativer i gang for at øge 

samarbejdet på tværs af fagligheder, fagområder og centerområder.  

Den ideelle profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

 Relevant uddannelse inden for social- og sundhedsområdet, fx sygeplejerske eller socialpædagog 

samt en lederuddannelse. 

 God ledererfaring og enten talent for eller erfaring med at lede gennem ledere.  

 Erfaring i økonomistyring indenfor det offentlige, til sikring af kvalificeret grundlag for løbende 
vurdering og fokus på det økonomiske område. 

 Det er en fordel med erfaring fra både handicap- og psykiatriområdet. 

 Det er en fordel med såvel erfaring inden for velfærdsteknologi og digitalisering, som med 

anvendelse af de muligheder der er på sundhedsområdet. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

 Du kan skabe opbakning og følgeskab til en fælles retning. 

 Du kan lede og delegere ansvar til ledere, medarbejdere og frivillige, samtidig med du bevarer 

overblikket. 

 Du har gode kommunikations- og formidlingsevner, som naturligt bringer fokus på den fælles 

opgave, de enkeltes behov og opgaveløsningen. 

 Du er samlende og tydelig på de resultater, som skal nås. 

 Du er samarbejdende og skaber netværk, der bringer forskellige kompetencer i spil. 
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 Du har en lyttende og inddragende ledelsesstil. 

 Du er robust, kan stå fast og har is i maven, når der er modvind. 

 Du har en åben stil, som sikrer gennemsigtighed i arbejdsgange og metoder. 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønniveauet tager sit afsæt i 

ansøgerens kvalifikationer. 

 

Der forventes tiltrædelse 1. august 2020.  

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 1. maj 2020 kl.10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 5. maj 2020  

Indledende samtaler 11. maj 2020 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 20 

Rapportering og anden samtalerunde 18. maj 2020 

Forhandling og ansættelse Uge 21 og 22 

Tiltrædelse 1. august 2020.  

 
OBS: Ansøgningsfristen er blevet forlænget d. 20. marts 2020 pga. covid-19 situationen i Danmark. 
Således er hele processen udskudt jf. ovenstående, og tiltrædelsesdatoen ændret fra d. 1. juni til d. 1. 
august 2020. Imens håber vi på bedre og virusfrie tider. 


