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Indledning 
Familier, Børn og Unge (herefter FBU) i Aarhus Kommune søger ny centerchef til Center for Special-
pædagogiske Børnetilbud (herefter CSB), da den tidligere centerchef er blevet driftschef for FBU i 
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune.  
 
CSB har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde om rekruttering og udvælgelse af den nye 
centerchef.  
 
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af samtaler med en række 
nøglepersoner i centret og resten af forvaltningen. Notatet tjener som uddybende information til 
potentielt interesserede kandidater samt som ramme for ansættelsesudvalgets arbejde med at finde 
den rette kandidat til stillingen som centerchef. Du kan finde yderligere detaljerede oplysninger om 
centret m.v. her samt i bilagene.  
  
Mercuri Urval samarbejder i ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget, der består af følgende 
personer: 

 Ruth Lehm, driftschef FBU (formand) 

 Morten Randløv, centerchef Ungdomscentret 

 Rune Meyer, centerchef Handicapcentret for Børn 

 Kirsten Bundgaard, driftschef Voksenhandicap 

 Lenette Andsbjerg Johansen, afdelingsleder CSB 

 Betina Larsson, afdelingsleder CSB 

 Peter Vallentin, administrativ medarbejder CSB, medarbejderrepræsentant CSB MED 

 Mikkel Thorsager Sonne, medarbejder CSB, næstformand i CSB MED 

 Karl Skov-Hansen, medarbejder CSB 

 Bjarke Jonas Pejtersen, formand for forældreforeningen CSB 

 Martin Bilberg, kontorchef Ressourcestyring. 
 

Ansættelsesudvalgets opgave er - efter gennemførelse af rekrutterings- og udvælgelsesprocessen - 
at afgive indstilling til formanden for ansættelsesudvalget, Ruth Lehm, der har ansættelseskompe-
tencen. 
 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er velkomne til at 
kontakte Mercuri Urval, Jesper Lund på telefon 4045 3435 eller Line Møgelvang Villadsen på 4167 
8243 med henblik på en uforpligtende drøftelse af eventuelle muligheder i stillingen. CSB informeres 
ikke om sådanne henvendelser. 

 
I øvrigt kan der med henblik på yderligere information rettes henvendelse til driftschef Ruth Lehm fra 
Aarhus Kommune på telefon 2064 6783.  
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-05515). Ansøgningsfristen udløber den 1. november 2018, kl. 10.00. 

Familier, Børn og Unge (FBU)  
CSB er en del af Socialforvaltningen i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, 
Aarhus Kommune. Som det fremgår af nedenstående organisationsdiagram, er Socialforvaltningen 
inddelt i tre områder Familier, Børn og Unge (FBU), Voksenhandicap samt Socialpsykiatri- og 
Udsatte Voksne.  
 

http://centerforspecialpaedagogiskeboernetilbud.dk/
http://www.mercuriurval.dk/
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FBU består af fem decentrale centre; Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Ungdomscentret 
og Børnecentret, som er udførercentre samt Handicapcentret for Børn og Familiecentret, som er 
myndighedscentre. FBU har det samlede ansvar for indsatsen i forhold til udsatte børn, unge og 
familier og indsatsen i forhold til børn, unge med handicap i alderen 0-18 år og deres familier. De 
fem centre dækker en bred vifte af tilbud, bl.a. opsøgende arbejde, myndighed, rådgivning, 
forebyggelse og behandling. Tilbuddene dækker også døgntilbud som aflastning, familiepleje og 
botilbud.  
 
De fem centre ledes af hver deres centerchef, som alle refererer til driftschefen i FBU.  
 
Figur 1. Organisationsdiagram, Socialforvaltningen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 

 

I FBU arbejder vi ud fra Socialforvaltningens vision om, at Aarhus skal være en god by for alle, hvor 
der er plads til forskellighed og mangfoldighed, så alle kan være med. Det betyder, at alle børn og 
unge skal sikres lige mulighed for adgang til fællesskabet med lige ret og lige værdighed i såvel 
barndommen, ungdommen og op igennem voksentilværelsen.  
 
Socialforvaltningens mission om den aktive borger betyder, at vi har fokus på at møde den enkelte 
borger der, hvor de er, og at tilpasse indsatsen og løsningen til den enkelte og dennes behov. 
Støtten bygger altid på familiens, barnets og/eller den unges egne ressourcer. Vi tror på, at de gode 
løsninger og de gode idéer ikke opstår i et vakuum, men i et fællesskab på tværs af fagligheder og 
relationer. Vi vægter derfor samarbejdet og sammenhængen ikke bare på tværs af centrene i FBU, 
men også på tværs af de øvrige driftsområder, øvrige forvaltninger samt andre samarbejdspartnere 
højt. Det gør vi, for at sikre den tværfaglige sammenhæng i indsatserne og for - gennem fokus på 
uddannelse og læring – at udvikle de unge til at være mere selvhjulpne og dermed sikre dem en tryg 
overgang fra barn til voksen.  
 
Den kommende centerchef for CSB får dermed en væsentlig rolle både i forhold til samarbejdet med 
de fire øvrige centre i FBU samt i samarbejdet med de øvrige driftsområder i Magistratsafdelingen og 
andre samarbejdspartnere som helhed.  

FBU’s sigtelinjer  

Vi vil i FBU øge samarbejdet lokalt både internt og med de øvrige driftsområder i Socialforvaltningen 
og Beskæftigelsesforvaltningen, kommunalt med de øvrige magistratsafdelinger og nationalt med 
alle relevante aktører; frivillige foreninger såvel som professionelle organisationer.  
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Den retning tror vi på i FBU og arbejdet for at nå derhen, vil den nye centerchef for CSB blive en helt 
central del af. 
I FBU er der i øjeblikket særligt fokus på tre sigtelinjer. De tre sigtelinjer udgør målet for den fælles 
faglige retning og prioriteringer for arbejdet i FBU  
 
De tre sigtelinjer er:  

1. Vi er sammen om den gode løsning – relationel koordinering 
Vi er sammen om den gode løsning handler om relationel koordinering, borgerinvolvering og 
samskabelse med borgeren. Det er en tilgang om, at barnet eller den unge i samarbejdet med 
kommunen og netværket understøttes i at mestre eget liv i videst muligt omfang 

2. Vi fokuserer på rette indsats på rette tidspunkt 
Rette indsats på rette tidspunkt handler om, at indsatserne skal være tidlige, præcise og 
indeholde individuelle mål. Det skal styrke de, der kan selv, understøtte de sårbare og hjælpe 
de, der har behov, samt være rettet mod både den enkelte, fællesskabet og de institutionelle 
rammer 

3. Vi fokuserer på uddannelse og læring 
En af de centrale beskyttelsesfaktorer i forhold til at sikre børn og unges trivsel og fremtidige 
udvikling er fastholdelse i skole og beskæftigelse. Vi ved fra flere forskellige studier (bl.a. SFI, 
2017), at uddannelse er en af de største beskyttende faktorer for børn og unge, og for hvordan 
de kommer til at klare sig som voksne. FBU’s fokus på uddannelse og læring indebærer, at vi 
tror på, at vejen til at blive en aktiv borger, og til at barnet og den unge oplever positiv forandring 
hænger sammen med læringsmæssig og faglig progression, og at der arbejdes fokuseret med 
uddannelse og læring. 

 
For alle politikere, ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune er ”KOMMUNE FORFRA” ligeledes 
en central sigtelinje. ”KOMMUNE FORFRA” er et indspil i diskussionen om, hvor stor en rolle det 
offentlige kan – og skal – spille i fremtidens velfærdssamfund og hvordan borgerne kan – og skal – 
spille med. Velfærd er ikke en kommunal opgave, lyder det provokerende i indledningen, for 
udgangspunktet er, at fremtidens velfærd ikke kun kan løftes af det offentlige. Velfærd er vores 
fælles opgave – som mennesker, der står i relation til hinanden. Læs mere her.  

Aarhus Kommunes ledelsesgrundlag 

Som leder i Aarhus Kommune forventes den kommende centerchef for CSB at lede med udgangs-
punkt i det fælles ledelsesgrundlag (se bilag 3). Som leder i en politisk styret organisation er det en 
vigtig ledelsesopgave at fungere i et konstruktivt samspillet med det politiske niveau, såvel i forhold 
til Magistraten og Byrådet som i CSB. Den enkelte leder skal således både kunne varetage 
kommunens interesser som helhed, den enkelte Magistratsafdeling samt egen organisation. 
 
Den enkelte leder forventes at lede med udgangspunkt i følgende værdier:  

 Troværdighed - betyder, at lederen udviser mod og styrke til at sikre overensstemmelse mellem 
ord og handling. 

 Respekt - betyder, at lederen har et særligt ansvar for at efterleve politiske beslutninger samt 
basere egne beslutninger på en åben og ærlig dialog. 

 Engagement - betyder, at lederen går forrest og gør en positiv forskel - samt skaber plads for 
nye ideer og udvikling. 

 Sammenhæng - vi fungerer som et hold og gør hinanden bedre til gavn for borgerne. 

  

http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/560/html5/
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Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) 
CSB er et center for børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i alderen 6-18 år 
og deres familier. Centret tilbyder døgn- og aflastningspladser samt kurser, rådgivnings-/vejlednings-
forløb og efterværnsforløb. Der er i alt ca. 100 døgnpladser i centret. CSB kan karakteriseres som en 
faglig ambitiøs og anerkendt organisation, der investerer i sine medarbejdere og som i løsningen af 
sin kerneopgave opretholder overensstemmelse mellem teori og praksis. 
 
CSB fokuserer på, at børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, 
trivsel og et afsæt til et så selvstændigt voksenliv som muligt. Ligeledes fokuserer centret på 
familiens situation og understøtter forældrene i deres forståelse og håndtering af barnets/den unges 
særlige behov. 
CSB er også et videns- og ressourcehus i forhold til børn og unge med autisme og ADHD og er 
derfor aktivt i forhold til opsøgning, udvikling og formidling af praktisk og teoretisk viden om arbejdet 
med børn og unge med handicap og deres familier. Medarbejderne ser det som deres opgave at 
formidle denne viden til børn og unge og deres familier samt til fagfolk, teoretikere og andre med 
interesse for området både nationalt og internationalt.  

Organisering  

Ledelsesteamet i CSB består af centerchefen, den faglige leder, den administrative leder, 
souschefen og de syv afdelingsledere, som har et tæt samarbejde. Centerchefen, den faglige leder, 
den administrative leder og souschefen har ansvaret for den tværgående koordinerende ledelse af 
CSB, mens afdelingslederne har det primære ansvar for ledelsen af hver deres afdeling. Center-
chefen er personaleleder for de syv afdelingsledere, den faglige leder, den administrative leder og 
souschefen.   
 
Centeret beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har et budget i 2018 på ca. 107 mio. kr., heraf er ca. 
3 mio. kr. midlertidige projektindtægter. Langt hovedparten af indtægterne er baseret på køb fra 
Socialforvaltningens myndighed, mens en mindre del er baseret på eksternt salg til andre kom-
muner, herunder salg til VISO. Af centrets indtægter baseres ca. 27 % på dagforanstaltninger og 
forebyggende foranstaltninger mens ca. 73 % baserer sig på døgn- og aflastningstilbud. Af det 
samlede budget udgør lønudgifter ca. 85 %. 
 
Figur 2. Organisationsdiagram, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud 
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Centret er en større organisation fordelt på flere forskellige adresser; Årslev Møllevej i Brabrand, 
Egebæksvej i Højbjerg og Grøndalsvej i Viby. Den tværgående, koordinerende ledelse og konsulent-
teamet er placeret på Årslev Møllevej. Centrets døgnafdelinger er primært samlet på Årslev Møllevej 
med en enkelt ungdomsafdeling centralt i Aarhus, mens aflastning til børn med udviklingshæmning 
ligger på Egebæksvej og aflastning til børn med autisme/ADHD ligger på Grøndalsvej. På 
Grøndalsvej ligger desuden afdelingen for Familieindsatser. Ledelsen understøtter hinanden i 
dagligdagen på adresserne og på tværs i centret. 

De fire elementer 

Den specialpædagogiske praksis i CSB bygger på fire elementer: 

1. Forståelse af handicap, som betyder, at den pædagogiske tilgang altid tager udgangspunkt i 
medarbejderens nuancerede viden og indsigt i, hvad handicappet betyder for det enkelte barns 
måde at opfatte, forstå og forholde sig til omverdenen og dens krav på. 

2. Individualisering, som betyder, at den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i og formes efter 
det enkelte barns forudsætninger og behov, uanset om der arbejdes med barnet alene eller 
sammen med andre i en mindre gruppe. 

3. Helhed, som betyder, at den pædagogiske indsats skal sikre, at indsatsen over for barnet er 
velstruktureret, sammenhængende og giver mening i forhold til barnets behov for overskuelig-
hed. Helhed betyder i denne sammenhæng også, at centret har fokus på de miljøer, som barnet 
i øvrigt færdes i, som f.eks. skole- og fritidstilbud, for at være medskabende af en helhed for 
barnet. 

4. Forældresamarbejde, som betyder, at forældrene altid høres og tages med på råd, når den 
pædagogiske indsats i forhold til barnet tilrettelægges. Forældrenes viden om deres barns 
særlige forudsætninger, ressourcer og behov for støtte og læring er unik. Forældrenes viden om 
deres børn indgår i tilrettelæggelsen af indsatsen over for barnet på linje med medarbejderens 
faglige viden og ekspertise. 

 

Mulighedstænkning og frisættende ledelse  

Der er i centret et særligt fokus på sammenhængen mellem den faglige kvalitet og det gode arbejds-
miljø - de ses som hinandens forudsætninger. Det betyder, at udfordringer løses med en høj faglig-
hed for at sikre fortsat trivsel i et godt arbejdsmiljø. Både ledere og medarbejdere har et medansvar 
for at sikre denne sammenhæng. For at understøtte dette arbejder CSB til stadighed med at skabe 
klare rammer (både hvad angår pædagogisk metode og i forhold til de organisatoriske rammer) for 
løsningen af kerneopgaven og tydelighed i rollefordelingen.  
 
I centret har alle medindflydelse på udviklingen af opgaveløsningen. Det er karakteristisk for centret, 
at den enkelte har eller erhverver sig grundig indsigt i den pædagogiske profil, som præger centret i 
dagligdagen, samt at man som leder er indstillet på at agere loyalt i forhold til denne.  
 

Frisættende ledelse og mulighedstænkning skaber grundlag og rammer for proaktivt at forholde 
sig til og udvikle opgaven, så det meningsfulde arbejde fastholdes. Det forventes, at den nye center-
chef motiveres af og vil være i stand til at lede i overensstemmelse med disse principper. 
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Mission, Vision og Værdier  
CSB har omsat Socialforvaltningens vision og mission for at målrette kerneopgaven. Både vision og 
mission forudsætter, at centret er og opleves eksperimenterende, nytænkende og innovativt. 
Betingelserne for at dette kan lykkes er, at alle arbejder ud fra mulighedstænkning med barnet/den 
unge og familien i centrum.  
 
Kerneopgaven i CSB er i samarbejde med forældre og myndighedsområde at målrette indsatsen 
efter børnenes/de unges individuelle behov og dermed yde en specialpædagogisk funderet og 
helhedsorienteret indsats. Kerneopgaven udføres altid med udgangspunkt i CSB’s værdier.  
 
Læs mere om Mission, Vision og Værdier i organisationsgrundlaget i bilag 1. 
 
Figur 3. CSB’s mission, vision og værdier 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Faglighed og metoder 

Centret har en indgående specialviden om børn og unge med handicap og samarbejder med 
organisationer både i Danmark og internationalt, for at sikre størst mulig udvikling af det faglige 
fundament i arbejdet med målgruppen. Centrets faglige fundament tager udgangspunkt i følgende 
indsatser, der bygger på anerkendt forskning og metoder.  

 Atlass tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med en opmærk-
somhed på, hvordan stress påvirker krop og psyke, samt hvordan bevidsthed om egne 
copingstrategier har indflydelse på trivsel. Forståelsen for barnets udfordringer er central i Atlass, 
mere end det er et egentligt redskab. Der arbejdes med mindfulness og viden om coping-
strategier for at styrke barnets evne til at indgå relevant i forskellige miljøer. Desuden handler det 
som fagprofessionel om at blive bevidst om egen stress og coping og disses indflydelse på 
omgivelserne. 
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 STUDIO III er konflikthåndteringstænkning, der i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte 
persons adfærd i forhold til at forstå og dermed også ændre konflikter. Der lægges vægt på for-
ståelse af handicap og forståelse af reaktioner hos mennesker i konflikter. STUDIO III er en Low 
Arousal tilgang til at løse konflikter på en respektfuld og værdig måde. Low Arousal går i høj grad 
ud på ikke at optrappe en konflikt eller yderligere stresse en person, der i forvejen er i affekt eller 
meget påvirket af en stressende situation. 

 TEACCH tager udgangspunkt i det enkelte menneskes styrker for at gøre verden mere forud-
sigelig og derved mindske forvirring og adfærdsproblemer, samt styrke selvstændighed og 
fleksibilitet. 

 MINDFULNESS anvendes som understøttelse af det specialpædagogiske arbejde. Mindfulness 
indgår i de specialpædagogiske tilgange og der tilbydes MBSR (Mindfulness-Baserede-Stress- 
Reduktionsforløb) for medarbejdere. Mindfulness kan defineres som en bestemt måde at være 
opmærksom på, der er karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser 
uden at dømme og evaluere dem. Mindfulness-træning er derfor en måde at træne bevidst nær-
vær, øve sig i at være til stede i nuet og styrke evnen til at være nærværende og accepterende 
over for sig selv og andre.  

 
For yderligere viden om CSB’s organisationsgrundlag henvises til bilag 1 og for yderligere viden om 
Atlass henvises til bilag 2. 

Stillingen 
Centerchefen for CSB: 

 refererer til driftschefen for FBU, 

 indgår i det tværfaglige samarbejde mellem centercheferne, 

 er ansvarlig for ledelsesteamet på CSB, bestående af den faglige leder, den administrerende leder, 
souschefen og de syv afdelingsledere, som dagligt leder og understøtter døgnafdelingerne, aflast-
ningerne og familieindsatserne, 

 bærer det økonomiske, politiske og personalemæssige ansvar for centret. 
 
I samspillet med driftschefen for FBU er det centerchefens opgave at sikre, at driftschefen er informeret 
om centerets udfordringer og udvikling samt særlige situationer, som kræver driftschefens opmærksom-
hed. Der er en stor politisk- og borgermæssig bevågenhed på området, som stiller krav til et tæt og 
tillidsfuldt samspil mellem centerchefen og driftschefen. 
   
Som central medspiller i samarbejdet mellem centercheferne får centerchefen en stor opgave 
og rolle i at bidrage til et øget tværgående samarbejde mellem centrene. Kerneopgavens kom-
pleksitet, den politiske bevågenhed og de forventede økonomiske besparelser og omprioriteringer 
skaber et øget behov for et tæt samarbejde mellem centrene, hvilket det forventes at den kommende 
centerchef tager et ansvar for. Der er behov for at få tilført nye vinkler på indsatsen, åbne nogle nye 
døre op og formidle samarbejdet. I den forbindelse vil det være oplagt at drage nytte af de gode 
erfaringer, man har fra samarbejdet med myndighedscentret Handicap Centret for Børn. 
 
Centercheferne for de fem centre afholder hver 14. dag centerchefmøder. Formålet med møderne er 
at afstemme rammerne for udviklingen af 0-18 års området og koordinere de indsatser, som berører 
flere af centrene og hvor der er behov for, at cheferne afstemmer deres holdninger og strategier.  
Det forventes, at den kommende centerchef for CSB vil bidrage til at opretholde den konstruktive og 
positive dialog, der hersker i centerchefgruppen. Trods mange forskellige holdninger og faglige 
tilgange og overbevisninger, holdes fokus på den fælles kerneopgave.  
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Som ansvarlig for ledelsesteamet på CSB bliver centerchefen leder for en gruppe af 10 kompe-
tente ledere, der er fagligt ambitiøse, hjertevarme og fællesskabsorienterede. Ledergruppen har 
gennem de seneste år opbygget en fælles forståelse for og enighed om arbejdsgange og 
procedurer, faglig tilgang m.v. Lederne har en oplevelse af at blive involveret og lyttet til. Den 
kommende centerchef skal derfor på den ene side have respekt for det, der er bygget op, og holde 
fast i det, der er værdsat og fungerer og på den anden side turde sætte sit eget præg på det 
eksisterende samarbejde.    
 
Som økonomisk ansvarlig er det centerchefens opgave og ansvar at sikre, at centeret har en vel-
fungerende økonomi.  
 
Hvis centerchefen formår at agere og levere inden for rammen af de økonomiske, juridiske, politiske 
og borgerrettede parametre, får chefen et stort råderum til at fokusere og nuancere sin ledelse. Hvad 
angår det borgerrettede fokus kræver dette et tæt og konstruktivt samspil med forældre og på-
rørende.  
 
I forbindelse med det vedtagne budgetforlig i september 2018 har man fra politisk side valgt at 
investere i at opprioritere den forebyggende indsats på handicapområdet. Dette skal ske ikke mindst 
med et ønske om at nedbringe behovet for antallet af anbringelser. Den nye centerchef forventes at 
stå i spidsen for en opprioritering af CSB’s rolle i den forebyggende indsats i de kommende år.   

Aktuelle udfordringer og muligheder  

I det følgende beskrives de udfordringer og muligheder, som er særligt aktuelle i CBS her og nu, og 
som den kommende centerchef derfor får en central rolle i at håndtere og bidrage til i den nærmeste 
fremtid:   

 
Kultur og samhørighed  
Centret har eksisteret i næsten fem år - tidligere var tilbuddene splittet op i selvstændige institutioner. 
Det betyder, at centret de første år i sin nuværende organisering har haft fokus på at skabe en 
helhedsopfattelse blandt både ledere, medarbejdere og pårørende. Hvor man tidligere fungerede 
som små individuelle fællesskaber, er man nu afdelinger i et stort fællesskab med samme mission, 
vision og værdier.  
 
CSB er godt på vej i den forandringsproces. Centerchefen skal derfor fortsat have fokus på centrets 
vision og mission og støtte ledere og medarbejderne i fortsat at arbejde sammen om og mod de 
fælles strategiske pejlemærker.   
 
Kulturen i centret er præget af høj faglig stolthed, ærlighed og engagement – man både kan og vil 
noget og ledere såvel som medarbejdere interesserer sig for hinandens opgaver og problemstillinger 
og udfordrer - med et fagligt udgangspunkt - de enkelte løsninger.  
 
Borgeren i centrum  

Det er karakteristisk for CSB at borgeren, i dette tilfælde barnet og dets forældre, er i centrum i 
opgaveløsningen. Det er en forudsætning herfor, at centerchefen kan skabe en agil organisation, 
som giver medarbejderne frihed til at være mulighedssøgende i opgaveløsningen og gå den ofte 
nødvendige ekstra mil for det enkelte barn og hans/hendes familie.  Det kræver en balance imellem 
at sætte tydelige rammer og retning - og bedrive frisættende ledelse i overensstemmelse med CSB’s 
tilgang. I forhold til sidstnævnte betyder det, at centerchefen skal kunne definere mulighedsrummet 
og vilkårsrummet for den frisættende ledelse, herunder definere (og stå på mål for) de fælles 
spilleregler, strategier og administrative procedurer. Det forventes også, at centerchefen er synlig og 
nærværende i forhold til henvendelser og bekymringer fra forældre i dagligdagen.  
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Det er endvidere vigtigt, at centerchefen understøtter indsatsen med henblik på at sikre en 
velfungerede overgang fra barn til voksen. Dette sker dels i centrets interne uddannelses- og 
læringsforløb med de unge og dels i et tæt samarbejde med Voksenhandicap.  
 
Arbejdsmiljø og trivsel 

På de fleste af årets dage trives medarbejderne på CSB. De er motiverede for at gøre en forskel for 
det enkelte barn og har gjort et aktivt tilvalg om at være en del af CSB, hvor fagligheden er høj og 
ambitionerne store. Men netop på dette område undgås det ikke, at der ind i mellem er nogle forhold, 
af enten arbejdsmæssig eller tilsynsmæssig karakter, som kræver særlig opmærksomhed fra 
centerchefen og ekstra ressourcer for organisationen. I sådanne situationer er det centralt at have 
for øje, at børnene skal behandles efter de forskrifter, der er, samtidigt med, at man sikrer, at 
personalet også kan navigere i det. Centerchefen skal kunne tage begge parters perspektiv og sikre, 
at der findes en løsning, som imødekommer både børnene og medarbejderne. Opgaverne er 
mangeartede og både personligt og fagligt udfordrende for den enkelte medarbejder.  
 
Forebyggelsesindsatsen 
Centeret skal i forlængelse af de politiske prioriteringer fortsat arbejde på at intensivere sit bidrag til 
det forebyggende arbejde på handicapområdet. Der skal fortsat arbejdes med den udvikling som 
allerede er igangsat og derudover findes nye og anderledes metoder og tilgange til denne opgave – 
som i sidste ende skal bidrage til at nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge i Aarhus 
Kommune. 

Den ønskede profil  
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet: 
 

Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund 

Den ideelle centerchef:  

 har enten en uddannelse inden for det pædagogiske eller socialpædagogiske område og bygget 
en eftervidereuddannelse ovenpå - måske inden for ledelse. Alternativt har du en generalistud-
dannelse og har beskæftiget dig med det specialiserede område i en længere periode,  

 har en efteruddannelse i ledelse,  

 har indsigt i og interesse for det specialpædagogiske område, 

 har gerne erfaring med ledelse af ledere fra en kommunal eller regional kontekst, 

 har erfaring med at navigere i politisk kompleksitet og være meningsskabende mellem de 
politiske beslutninger og de fagprofessionelle miljøer, 

 har væsentlig erfaring med økonomi- og driftsstyring, 

 kan identificere sig med og er villig til at indgå i det beskrevne faglige fundament 

 kan vedligeholde og skabe nationale og internationale faglige netværk. 

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

Ledelse af forandringer 

 Vil inspirere til at se og skabe muligheder for organisationen og børn, unge og deres familier 

 Tydligt rammesættende i sin kommunikation og formidling  

 Helhedsorienteret; tænker tværgående i både et udfører- og bestillerperspektiv 

 Omstillingsparat og mulighedssøgende; nysgerrig på nye veje til at opnå de ønskede resultater  
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Ledelse af opgaver 

 Besidder et stort fagligt og organisatorisk overblik og kan have mange bolde i luften samtidigt 

 Formår at omsætte politiske beslutninger og strategier til handling  

 Proaktiv, analytisk og struktureret i sin planlægning   

 Kan håndtere krydspresset mellem økonomi og faglighed  

 Er tydelig og præcis i sin forventningsafstemning, men giver plads og frirum inden for råde-
rummet 

 Tager medansvar for det tværgående område i FBU - evner at tænke i et forvaltningsperspektiv  
 

Ledelse af relationer  

 Generøs og samarbejdsorienteret; sætter fællesskabet højest 

 Synlig og tilgængelig; viser nærvær og forståelse for, hvad der sker i organisationen 

 Besidder en naturlig autoritet og fremstår troværdig med humor og energi 

 Robust; kan agere i konfliktfyldte situationer og sætter kerneopgaven forrest. 

Ansættelsesvilkår 
Ansættelsen sker i henhold til relevant overenskomst og gældende aftaler.  
 
Arbejdssted for centerchefen for CSB er Årslev Møllevej i Brabrand.  
 
Som led i din ansættelse som ny leder i Aarhus Kommune bliver du tilbudt et onboarding-forløb samt en 
mentor.  

Ansættelsesproceduren 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 01.11.2018, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 05.11.2018 

1. samtalerunde  14.11.2018 

Test, personvurdering og referencetagning 

16. eller 19.11.2018 (2 timers samtale pr. 
kandidat hos Mercuri Urval i Aarhus. 
Forinden udfyldelse af online personlig-
hedstest) 

Rapportering og anden samtalerunde  21.11.2018 

Forhandling og ansættelse Efter anden samtalerunde 

Tiltrædelse 01.01.2019 

 


