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Indledning 

Region Nordjylland har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af to nye 
områdechefer til henholdsvis Området for Socialpsykiatri og Området for Voksne og Udviklings-
hæmning – Sødisbakke.   
 
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med relevante personer i Specialsektoren i Region Nordjylland.  

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for områdechefen og danner således grundlag for udvælgelse 
af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

• Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af 
annonceringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

• Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 
forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Specialsektoren i Region Nordjylland  

Region Nordjyllands hovedopgave er at drive og udvikle det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har 
desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og tager sig også af specialiserede opgaver 
på det sociale område og i forhold til handicappede børn og voksne. 
 
Regionen ledes af Regionsrådet, der har ansvaret for, at nordjyderne får den bedst mulige service for 
de cirka 11 milliarder kr., som er Region Nordjyllands årlige budget.  
 
Direktionen udgør den øverste daglige ledelse af 
Region Nordjylland. Under direktionen er ansat 
en række afdelings- og virksomhedsdirektører. 
Afdelingsdirektørerne er chefer for regionens 
tværgående stabsafdelinger. Virksomhedsdirek-
tørerne er chefer for regionens 7 driftsområder:  
 
Specialsektoren er en virksomhed under 
Region Nordjylland, som driver en række sociale 
tilbud og specialundervisningstilbud.  
 
Specialsektorens tilbud er organiseret i fire 
områder: 
 

• Kommunikation og Specialpædagogik 

• Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere 

• Socialpsykiatri  

• Voksne med Udviklingshæmning – 
Sødisbakke 
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Specialsektorens mission er hver dag at medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter Special-
sektorens tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse. 
 
Specialsektorens vision er at være kommunernes foretrukne leverandør af højt specialiserede 
ydelser. Derfor har ledere såvel som medarbejdere fokus på, at:  
 

• Specialsektoren skal levere omkostningseffektive ydelser af høj faglig kvalitet baseret på evidens, 
nyeste viden og best practice.  
 

• Specialsektoren skal arbejde strategisk og systematisk for at udvikle tilbuddene, så de hele tiden 
imødekommer kommunernes og andre relevante aktørers ønsker, behov og forventninger.  

 

• Specialsektoren skal opleves som en professionel, troværdig og lydhør samarbejdspartner, der i 
et tillidsbaseret samarbejde med blandt andet kommunerne og regionens andre virksomheder er 
med til at sikre, at borgerne får et sammenhængende og udviklende forløb, hvor indsatsen er 
målrettet og giver den størst mulige effekt.  

 

• Specialsektoren skal være en dynamisk virksomhed, der effektivt omsætter de politiske mål og 
beslutninger til konkret handling og til resultater. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem 
strategi og drift, og der skal fokuseres på det, der har mest værdi for de borgere, der benytter 
virksomhedens tilbud.  

 

• Specialsektoren skal løbende arbejde med fornyelse og forbedringer ved hjælp af dialog og brug 
af data med afsæt i fælles mål.  

 
I forlængelse deraf er specialsektorens to strategiske fokusområder i 2020:  
 

 
 
Interesserede potentielle kandidater opfordres til at orientere sig grundigt i følgende aktuelle og relevante 

dokumenter:  

1. Specialsektorens mission, vision og værdier.  

2. Ledelsesansvar i Specialsektoren 

3. Regionens tilbud i Specialsektoren  

4. Region Nordjyllands ledelsesgrundlag  

5. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 

 

• Den rette indsats og tid til borgeren 

• Effektiv drift, så der frigives mere tid til borgeren 

• Individuelle planer, der sikrer, at borgerne får den rette indsats 
 

• Borgernes sundhed og trivsel 

• Understøtte at borgerne har adgang til sundhedsydelser – på lige fod med andre borgere 

• Øge borgernes mulighed for at leve sundt 
 

https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Specialsektoren/Mission-vision-vaerdier/Mission-vision-og-vaerdier-i-Specialsektoren.ashx?la=da
https://rn.dk/specialsektoren/organisation-og-ansatte/ledelsesansvar-i-specialsektoren/-/media/Rn_dk/Specialsektoren/Organisation-og-ansatte/Ledelsesansvar-i-Specialsektoren-folder.ashx
https://rn.dk/Specialsektoren/Regionens-tilbud
https://rn.dk/-/media/Rn_dk/Om-Region-Nordjylland/Ledelsesgrundlag/Ledelsesgrundlaget-pr-1-januar-2018.ashx?la=da
https://rn.dk/Specialsektoren/Udviklings-og-kvalitetsarbejde/Dansk-kvalitetsmodel-paa-det-sociale-omraade
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Organisering 

I Specialsektoren er der ca. 1.500 ansatte fordelt på 20 tilbud og administrationen.  
 
Den nuværende organisering, som er illustreret nedenfor, blev etableret i foråret 2018 efter en grundig og 
involverende proces med bred inddragelse på tværs af organisationen. Den nye organisering har banet 
vejen for en større sammenhængskraft, tydelighed og handlekraft på tværs af specialsektoren.   
 
Specialsektorens tilbud er organiseret i fire områder: 
 

• Området for Kommunikation og Specialpædagogik. Tilbuddene på Området for Kommuni-
kation og Specialpædagogik leverer ydelser til:  

o Børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab 
o Voksne med høreproblemer, børn og voksne med synsproblemer samt børn og voksne 

med behov for støtte til kommunikation 
o Børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau 
 

• Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere. Tilbuddene på Området for 
Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere leverer ydelser til:  

o Mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade 
o Traumatiserede flygtninge 
o Socialt udsatte borgere 
o Unge med behov for ophold på en sikret institution 

 

• Området for Socialpsykiatri.  Tilbuddene på Området for Socialpsykiatri leverer:    
o Bo- og dagtilbud samt bostøtte til voksne med svære sindslidelser eller demenssygdomme 

 

• Området for Voksne med Udviklingshæmning – Sødisbakke. Tilbuddene på Området for 
Voksne med Udviklingshæmning leverer:  

o Bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

 

Figur 1. Organisationsdiagram 

 

Se bilag 1 for et detaljeret organisationsdiagram.  
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Ledelse  

Virksomheden Specialsektoren ledes overordnet af socialdirektøren i tæt samarbejde med 
administrationschefen i Virksomhedsledelsen. 
 
Virksomhedsledelsen indgår i ledelsesteam med områdecheferne i Strategisk Chefforum. Hvert 
område ledes af en områdechef.  
 
Tilbuddene ledes af en tilbudsleder og afdelingsledere. Tilbudslederne refererer til områdechefen, 
mens afdelingslederne refererer til tilbudslederen. Tilbudslederen har det økonomiske og 
personalemæssige ansvar, mens afdelingslederne har ansvar for den daglige drift på afdelingen. 
 
Strategisk Chefforums formål er at understøtte virksomheden Specialsektorens overordnede formål 
og bidrage til at sikre en koordineret og tværgående strategisk ramme og retning for driften af 
tilbuddene i Specialsektoren. Strategisk Chefforum har ansvaret for at planlægge og kvalificere 
virksomhedens rammer, strategier, implementering, monitorering og opfølgning, således de respektive 
områder udvikles i henhold til dette.  
 
Ledelsesansvar i Specialsektoren beskriver de krav og forventninger, der stilles til organisationens 
ledere, og skal bruges som et værktøj i det daglige ledelsesarbejde. Formålet med dokumentet er at;  

• Give et overblik og en fælles forståelsesramme for ledernes ansvar  

• Vise hvad der forventes af de respektive ledelsesniveauer  

• Give indblik i samspillet mellem de respektive ledelsesniveauer 

Området for Voksne med Udviklingshæmning -
Sødisbakke 

Tilbuddene på Området for Voksne med Udviklingshæmning leverer bo- og aktivitetstilbud til voksne 
med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og har 131 døgnpladser. Tilbuddene 
er – som det eneste område - alle samlet på én lokation, Sødisbakke i Mariager. Det skaber en unik 
mulighed for at skabe en sammenhængende organisation, hvor de tværgående synergier udnyttes til 
gavn for borgernes trivsel og udvikling.  
 
Sødisbakke ligger på toppen af Mariager i et naturskønt område omkranset af den smukke bøgeskov, 
Maren Finns Dalen, og med udsigt til fjorden. Det er i disse indbydende omgivelser, beboernes liv og 
hverdag udfolder sig - det er her, de har deres hjem. 
 
Medarbejderstaben består af mange dedikerede og engagerede medarbejdere med forskellige 
fagligheder. Medarbejderstaben er på ca. 600 ansatte omregnet til 440 fuldtidsstillinger, hvilket gør 
Sødisbakke til den største arbejdsplads i Mariagerfjord Kommune. En position, som både ledere og 
medarbejdere forvalter med stolthed og respekt.  
 
Organisering 
Området er organiseret i fem botilbud samt områdets aktivitets- og samværstilbud:    

• Autismespektrum forstyrrelser 

• Domfældte og Kriminalitetstruede 

• Særforanstaltninger 

• Psykiatri og Udviklingshæmning  

• Komplekse Udviklingsforstyrrelser  

• Aktivitets- og Samværstilbud  
 

https://rn.dk/specialsektoren/organisation-og-ansatte/ledelsesansvar-i-specialsektoren/-/media/Rn_dk/Specialsektoren/Organisation-og-ansatte/Ledelsesansvar-i-Specialsektoren-folder.ashx


Job- og kravprofil, Områdechef Sødisbakke, Specialsektoren, Region Nordjylland  |   7 

 

Tilbuddene består yderligere af forskellige afdelinger. Du kan læse mere om de enkelte tilbud og 
afdelinger her.  
 
Botilbuddene ledes af hver deres tilbudsleder, som refererer til områdechefen. Hver afdeling har 
derudover en afdelingsleder, som refererer til tilbudslederen.  
 
Området har derudover flere tværgående funktioner: 
 

• Serviceafdelingerne udgør, Køkken, Vaskeri/Rengøring, Administrationen og Teknisk afdeling 
og understøtter det øverste ledelsesteam og samarbejder på tværs med de seks bo- og dagtilbud 
om at levere serviceydelser og pædagogisk støtte til beboerne.  
 

• Tilbuddet for Udvikling og Kommunalt Samarbejde udgør en tværgående funktion på 
Sødisbakke. Tilbuddet ledes af en tilbudsleder, som også har titel af udviklingsleder. Tilbuddets 
overordnede opgave er at sikre kvalitet og udvikling såvel internt på Sødisbakke som eksternt i 
forhold til samarbejdet med kommunerne samt leverancerne på VISO området.  

 
Således er tilbuddet kendetegnet ved en bred sammensætning af fagpersoner så som syge-
plejerske, udviklingskonsulent, arbejdsmiljøkoordinator samt en stab bestående af 9 VISO 
konsulenter. 

 
Tilbuddet er desuden organiseret med en selvstændig afdeling kaldet professionssekretariatet. 
Professionssekretariatet, som har egen afdelingsleder, tilrettelægger al tværgående kompetence-
udvikling på Sødisbakke, varetager opgaver omkring matchning af borgere og har desuden 
ansvaret for at tilrettelægge og udføre arbejdet med de VISO relaterede opgaver.  

 
Figur 2. Organisationsdiagram Område for Voksne med Udviklingshæmning:  
 
 

 
 
 
 
 

https://sodisbakke.rn.dk/
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Gentle Teaching  
På Sødisbakke arbejder hele leder- og medarbejderstaben med en overordnet fælles pædagogisk 
referenceramme, som gælder på tværs af specialiseringer og tilbud. Filosofien hedder Gentle 
Teaching og har fokus på en venlig, omsorgsfuld og kærlig omgang mellem den professionelle 
omsorgsperson og den enkelte beboer. 
 
Gentle Teaching er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige relationer. Den insisterer på, at 
den professionelle omsorgsperson skal reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme 
og være kærlige - uden betingelser. 
 
Du kan læse mere om filosofien her. 
  
 
Omsætning 2019 
 
Figur 3.  

Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke 
Omsætning 

2019 (mio.kr) 
Antal fuldtidsansatte 

2019 

Fællesfunktion (herunder områdechef)  65,4 

Aktivitets- og Samværstilbud - Sødisbakke -9,83 23,6 

Autismespektrumforstyrrelser - Sødisbakke -61,02 80,5 

Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke -33,54 40,6 

Komplekse Udviklingsforstyrrelser - Sødisbakke -47,33 82,2 

Psykiatri og Udviklingshæmning - Sødisbakke -45,56 75,2 

Særforanstaltninger - Sødisbakke -48,79 71,9 

I alt -246,08 439,33 

Stillingen som områdechef  

Stillingen som områdechef på området for Voksne med Udviklingshæmning er en betydelig og attraktiv 
chefstilling på det specialiserede område i Danmark. Du bliver overordnet chef for områdets 22 ledere, 
ca. 600 ansatte svarende til ca. 440 fuldtidsstillinger og et tilbud med plads til 131 beboer.   
 
Områdechefen er overordnet ansvarlig for områdets strategiske, faglige og økonomiske udvikling samt 
personalet, driften og administrationen af området. Det bliver din opgave at skabe en attraktiv 
tilbudsvifte, en faglighed i top samt et arbejdsmiljø, hvor både de ansatte og beboerne trives og udvikler 
sig.  
 
Områdechefen er ansvarlig for, at de politisk vedtagne fokusområder og indsatser eksekveres og 
implementeres. Det indebærer for nuværende et fokus på at skabe effektiv drift med høj kvalitet i 
virksomhedens tilbud samt at tilrettelægge rammerne for en sund tilværelse for de borgere, der 
benytter Specialsektorens tilbud.   
 
Det er kontinuerligt en vigtig og aktuel opgave for områdechefen at sikre, at områdets økonomi er på 
rette spor. Det stiller krav til en løbende stram økonomistyring og opfølgning samt en konstant 
omstillingsparathed.  
 
Som medlem af strategisk chefforum forventes områdechefen at bidrage til et tæt, konstruktivt og 
udviklende samspil med henblik på at sikre en koordineret og tværgående strategisk ramme og retning 
for driften af tilbuddene i Specialsektoren.  
 

https://sodisbakke.rn.dk/om-soedisbakke/gentle-teaching-som-paedagogisk-filosofi
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Et andet fokusområde for hele Strategisk Chefforum er implementering af arbejdet med data og 
forbedringer i de respektive områder og tilbud. Dette med henblik på at bruge ressourcerne rigtigt og 
øge kvaliteten af ydelserne.  
 
Områdechefen er nærmeste personaleleder for de otte tilbudsledere. En kompetent og erfaren 
ledergruppe med en høj faglighed og en stor dedikation for området.  
 
I det tidligere omtalte dokument, Ledelsesansvar i Specialsektoren, beskrives områdelederens   
strategiske, faglige, personalemæssige, administrative- og drifsmæssige ledelsesansvar 
således:  
 

Strategisk ledelse 
 

• At omsætte og implementere vedtagne strategier, mål, mission og vision til mål og indsatser 
for området 

• At udvikle strategier, sætte mål og iværksætte indsatser for eget område samt følge op på 
disse 

• At oversætte og fastlægge rammerne for områdets strategiske fortælling og formidle den ind 
og ud af området 

• At prioritere projekter, tiltag og beslutninger  

• Systematisk opmærksomhed og proaktiv handling på tendenser, efterspørgsel og behov i 
forhold til områdets opgaveløsning  

• Områdets organisering, så den understøtter områdets og virksomhedens målsætninger 

• At følge udviklingen af pladsforbrug og tendenser for målgrupper 
 

Faglig ledelse 
 

• At følge op på, at området arbejder i overensstemmelse med gældende love, regler, 
afgørelser, påbud, henstillinger, retningslinjer mv.  

• Rammer for udvikling af viden, faglige tilgange og metoder samt kvalitet i området i 
overensstemmelse med omverdenen  

• Tværgående problemstillinger i samarbejdet med kommuner og andre samarbejdspartnere i 
området 

• At fastsætte hvilke faglige kompetencer der skal være til stede på tværs af området 
 

Personaleledelse 
 

• At sikre følgeskab og være sparringspartner for tilbudslederne 

• Områdespecifik udvikling på arbejdsmiljøområdet 

• Samarbejdet i området med tillidsvalgte medarbejdere og med de faglige organisationer 

• Retningen for områdets kompetenceudvikling 
 

Administrativ driftsledelse 
 

• At følge op på eksterne tilsyn  

• At justere de økonomiske rammer for områdets tilbud  

• Administrative arbejdsgange for området  
 

 

  



Job- og kravprofil, Områdechef Sødisbakke, Specialsektoren, Region Nordjylland  |   10 

 

Aktuelle opgaver for områdechefen 

• En attraktiv tilbudsvifte og en specialiseret faglighed i top 
En af områdechefens primære opgaver er at sikre, at området opretholder en faglighed i top og 
en attraktiv tilbudsvifte. Sødisbakke gennemgik i 2018 en organisationsændring fra én institution 
til ét område med en række specifikke faglige tilbud. Den nye områdechef får en central opgave i 
at videreudvikle på de faglige profiler på de enkelte tilbud, herunder at arbejde med 
afinstitutionalisering med fokus på det enkelte tilbud og enkelte individ. 
 
Arbejdet indebærer bl.a.:  

• At blive skarpere på tilbuddenes profil, deres kerneopgave- og kernekompetencer for 
derigennem at sikre, at de rette kompetencer er til stede 

• Et øget fokus på ansvars- og opgavefordelingen mellem tilbuddene  

• At der arbejdes systematisk med at skabe de rette rammer til at levere den rette faglige 
kvalitet, så tilbuddene kan leve op til de krav, som omverdenen stiller 

 

• Strategi for rekruttering og fastholdelse 
Det er en forventning, at den kommende områdechef skal igangsætte en involverende strategi-
proces, som skal ende ud i en holdbar, langsigtet og nytænkende strategi for rekruttering og 
fastholdelse af medarbejdere på området. En opgave, som chefen forventes at tage hånd om med 
det samme.  

 

• Udvikling af ledergruppen 

Områdechefen forventes at gå forrest i skabelsen at et velfungerende og samskabende 

ledelsesteam, der er ambitiøse på organisationens vegne, og som vil sætte nye standarder på 

området, både lokalt og nationalt. Områdechefen forventes at sætte rammerne for og stille krav til 

ledergruppens fælles og individuelle resultater og løbende følge op herpå. Med det formål at 

udvikle tilbudsledernes ledelses- og handlerum samt at nå de fælles strategier, mål, mission og 

vision. 

 

• Fastholde og videreudvikle Sødisbakkes position som VISO-leverandør af rådgivning og 
udredning på baggrund af områdets højt specialiserede viden om og store erfaring med de 
relevante målgrupper.  

 

• Et forsat fokus på arbejdsmiljø 
Det er en af områdechefens fornemmeste opgaver at opretholde et godt arbejdsmiljø for alle 
medarbejdere og ledere. Det specialiserede område er komplekst og har notorisk et - til tider - 
udfordrende og krævende arbejdsmiljø, som stiller krav til den enkeltes kompetencer og værktøjer. 
Områdechefen forventes, med MED-organisationen som en vigtig medspiller - at understøtte et 
godt arbejdsmiljø med gode rammer for alle ansattes trivsel og udvikling. Det skal til enhver tid 
være tydeligt for alle medarbejdere, hvordan og hvornår de lykkes med kerneopgaven.  

 

• Udvikle og udnytte stordriftsfordelene ved at have samlet alle tilbud på samme lokation, 
herunder bl.a. de fælles servicefunktioner, administration og professionssekretariatet og samtidigt 
udvikle det enkelte tilbuds faglige profil og tilgang, så det hele tiden matcher kundernes og 
brugernes behov (jf. ovenstående punkt). 
 

• Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med omverdenen 
Områdechefen har ligeledes en central rolle og opgave i at sikre et godt og konstruktivt 
samarbejde med kommuner, pårørende, faglig organisation mv. Det indebærer også at koble sig 
på og påvirke den nationale dagsorden på området samt at fastholde og udvikle Sødisbakkes 
nationale position.  
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Som leder for den største arbejdsplads i kommunen har områdechefen også en vigtig opgave i at 
bevare organisationens lokale forankring – ”Sødisbakke som en by i byen”. Som repræsentant for 
Region Nordjylland indgår områdechefen aktivt i lokalsamfundet og samarbejder tæt med 
kommune, virksomheder mv.  

Succeskriterier 

Områdechefens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier, 

idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som områdechefen skal tilpasse 

sig: 

 

Efter 6 måneder vil områdechefen primært blive vurderet på: 

1. at have etableret et tillidsfuldt samarbejde med virksomhedsledelsen og de øvrige chefer i 

Strategisk Chefforum 

2. at have skabt et velfungerende og samskabende ledelsesteam, der er ambitiøse på 

organisationens vegne, og som bidrager aktiv til det tværgående samarbejde i Specialsektoren 

3. at være anerkendt som en synlig, nærværende og energiskabende leder, der går forrest i at 

skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og ledere 

4. at have igangsat en involverende strategiproces, der resulterer i en holdbar, langsigtet og 

nytænkende strategi for rekruttering og fastholdelse. 

 

Efter 12 måneder vil områdechefen endvidere blive vurderet på: 

1. at området opretholder en faglighed i top og en attraktiv tilbudsvifte som en forudsætning for at 

forblive VISO-leverandør og være kommunernes fortrukne leverandør 

2. at have positioneret sig som en central aktør i specialsektoren lokalt og nationalt 

3. at have leveret gode økonomiske resultater.  

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 alt væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

• Relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne suppleret med en lederuddannelse  

• Dokumenterede gode resultater som leder  

• Erfaring med ledelse af ledere 

• Erfaring med strategisk ledelse fra en politisk styret organisation  

• Gerne erfaring fra og indsigt i social- og handicapområdet   

• Solid økonomisk forståelse og indsigt  
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Personlige kompetencer og egenskaber 

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

• Retningssættende leder, der går forrest og skaber følgeskab med sit engagement og sin 
målrettethed 

• Loyal over for organisationen og de besluttede fælles mål og strategier  

• Kompetent processkaber, men en endnu bedre resultatskaber  

• Hviler i sig selv og har gennemslagskraft, er vedholdende og står fast på de trufne beslutninger  

• Anerkendende og dialogbaseret tilgang til samarbejde 

• Rummelig og nysgerrig, kan begejstre og skabe holdånd på tværs af faggrupper 

• Dygtig til at afstemme sit ledelses- og handlerum ved at orientere sig både op, ned og til siden 

Ansættelsesvilkår 

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

Der forventes tiltrædelse den 1. januar 2021. 

Proces- og tidsplan 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på 4045 3435, jesper.lund@mercuriurval.com eller Line 
Møgelvang Villadsen på 4167 8243, line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com. Alle henvendelser 
vil blive behandlet fortroligt, og Region Nordjylland vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale 
herom. Endvidere kan socialdirektør Dorte Juul Hansen kontaktes på telefon 4029 6186. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, e-
mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com 
 
Ansøgning og CV uploades hos Region Nordjylland. Ansøgningsfristen udløber den 9. oktober 2020 
kl. 23.59. 

Tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 09.10.2020 kl. 23.59 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 20.10.2020 

Indledende samtaler 27.10.2020 

Test, personvurdering og referencetagning Ml. 1. og 2. samtalerunde 

Rapportering og anden samtalerunde 09.11.2020 

Forhandling og ansættelse Umiddelbart efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 01.01.2021 

mailto:jesper.lund@mercuriurval.com
mailto:line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com
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Ansættelsesudvalg 

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

• Dorte Juul Hansen, socialdirektør 

• Martin Bjørn Jensen, administrationschef 

• Anette Høg Blach, tilbudsleder og konstitueret områdechef, Området for Voksne med 
Udviklingshæmning - Sødisbakke 

• Iben Hostrup, områdechef, Området for Rehabilitering og Social Udsatte Borgere 

• Rasmus Linnemann, tilbudsleder, Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke  

• Mette Aagaard, afdelingsleder, Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke 

• Susanne Nielsen, social- og sundhedsassistent, Domfældte og Kriminalitetstruede - Sødisbakke 

• Jimmy Villadsen, omsorgsmedhjælper, Særforanstaltninger - Sødisbakke 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til socialdirektør Dorte Juul Hansen, der har ansættelseskompetencen. 
 
 
 
  



Job- og kravprofil, Områdechef Sødisbakke, Specialsektoren, Region Nordjylland  |   14 

 

BILAG 1: Organisationsdiagram 

 

 


