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DU BEDES VENLIGST ORIENTERE DIG I FØLGENDE BILAG: 

1. BYRÅDETS VISION – KLIK HER 

2. PSYKIATRI OG HANDICAP STRATEGI – KLIK HER 

3. LEDELSESGRUNDLAG – KLIK HER 

4. TAL OM PSYKIATRI OG HANDICAP (VEDLAGT) 

 

 

  

http://www.ikast-brande.dk/media/14159851/ibk_vision_samletudgave.pdf
http://www.ikast-brande.dk/media/15722291/psykiatri_handicap_strategi.pdf
http://www.ikast-brande.dk/media/15583091/ledelsesgrundlag_samlet.pdf
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Indledning 
Stillingen som chef for Psykiatri og Handicap i Ikast-Brande Kommune er ledig til besættelse.  
 
Psykiatri- og Handicapafdelingen i Ikast-Brande Kommune er kendetegnet ved et stort antal botilbud, 
dagtilbud og behandlings- og støttetilbud. Tilbuddene retter sig mod et bredt spekter af borgere – fra 
borgere, der brug for et døgntilbud til borgere, der har brug for en mindre eller midlertidig indsats for 
at mestre eget liv, f.eks. bostøtte, et uddannelses- og aktivitetstilbud eller behandling for rusmiddel-
problematikker.  
 
Psykiatri- og Handicapafdelingens kerneopgave er defineret igennem en proces, som involverede 
både borgere, medarbejdere, ledere, Handicapråd og politikere: 
 

”Vi lykkes i Psykiatri og Handicap, når mennesker med særlige  
udfordringer gives mulighed for et liv med mening og udvikling” 

 
Der arbejdes aktuelt på at realisere Strategi 2019-2022, der er et pejlemærke for retningen og udvik-
lingen af det specialiserede voksenområde og som samtidig understøtter Byrådets vision 2018-2025. 
 
Psykiatri- og Handicapafdelingen er i en brydningstid, hvor der skal sættes en retning for tilbuddenes 
indhold, karakter og organisering på den lange bane. Hvor skal Psykiatri og Handicap bevæges hen, 
og hvad skal være kendetegnende i de næste 5-10-20 år? Området er dermed en del af den 
nationale tendens med omformning og styring af indsatser og forløb, eksempelvis gennem 
involvering af brugere og det omgivende samfund. 
 
Dette spørgsmål er den overordnede strategiske udfordring for området og ledelsesopgaven for den 
nye chef, der skal designe og lede den proces, der giver svaret. En meget attraktiv ledelsesopgave, 
der vil stille krav til – og give muligheder for at udvikle – organisationens og også den nye chefs egne 
erfaringer og strategiske kompetencer.  
 
Ikast-Brande Kommune har lidt over 41.000 borgere og ca. 3.500 medarbejdere i den kommunale 
organisation. 
 
Byrådets vision består af seks pejlemærker og bygger på en robust økonomi og dygtige, engagerede 
medarbejdere. Visionen hviler på grundholdningen ”Du finder løsninger sammen med os”. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Jan Kjeldsmark fra 
Mercuri Urval på telefon 4073 4950. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt og Ikast-Brande 
Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. 
  
Du er også velkommen til at kontakte På tværs-direktør Karen Heebøll fra Ikast-Brande Kommune 
på telefon 3051 7278. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Annette Cabalzar, telefon 5076 1215, 
mail: annette.cabalzar@mercuriurval.com  
 
Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07154). 
Ansøgningsfristen udløber den 31. januar 2020, kl. 10.00. 
 
 
 

mailto:annette.cabalzar@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalget samarbejder igennem hele processen med Mercuri Urval og består af: 

 På tværs-direktør Karen Heebøll (formand)  

 Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef Charlotte Gye Sørensen 

 Tilbudsleder af Socialpsykiatrisk Center SYD Linda Engelbreth 

 Tilbudsleder af Marienlund og Bellisbo Hanne Wisler Munk 

 Ergoterapeut og MED-Psykiatri og Handicap næstformand Per Møller 

 Udviklingskonsulent Anne Sofie Urup Madsen 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til På tværs-direktøren, der har ansættelseskompetencen. 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst ud fra ”Aftale om aflønning af chefer”. 
Der forventes tiltrædelse pr. 1. april 2020. 

Den ønskede profil 
Der efterspørges en erfaren leder, der kender områdets indhold og målgrupper, faglige udviklinger 
og paradigmeskift, de formelle rammer sammen med muligheder og mekanismer - og som sammen 
med sin organisation har demonstreret at kunne skabe mærkbare resultater med virkning og værdi 
for borgerne. Både erfaringsbaggrunden, de personlige kompetencer og lederstilen vil blive vægtet 
ved udvælgelsen. 

Baggrund 

Den efterspurgte kandidat har allerede opnået følgende erfaringer: 

 Erfaring med ledelse af og styring i faglige og organisatoriske udviklingsprocesser (mission, 
vision, strategi, struktur), der sikrer både strategi og handling  

 Har demonstreret at kunne samarbejde ud af sit eget område; øvrige afdelinger, forvaltninger, 
andre kommuner, region og samarbejdsparter i øvrigt 

 Dokumenteret succes med sikker driftsledelse og økonomistyring, vant til at styre en stor 
kompliceret økonomi 

 Erfaring med ledelse af ledere 

 Erfaring med samarbejde med et politisk udvalg – skal kunne støtte direktøren i den politiske 
betjening 

 Erfaring med sektoren, fagområderne og dermed også lovgivning på området 
 Erfaring fra kommunal forvaltning er en fordel 

 Eventuelt erfaring med myndighed. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

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

 En visionær person, der kan sætte en kendt og tydelig retning i ordentlige processer og dialoger 
med andre  

 Dygtig kommunikator og formidler, der kan aflevere budskaberne, så de når ud til modtagerne  

 Tillidsfuld og inddragende med interesse i og respekt for andres forskellige perspektiver 

 Gode samarbejdsevner, der bygger på Ikast-Brande-værdierne; ”Dialog, tillid og ansvarlighed” 

 Resultatorienteret, kan inspirere, konkludere og afslutte, står roligt og sikkert i sig selv – også når 
det stormer 

 Strategisk og analytisk overblik. 
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Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 31.01.2020, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 03.02.2020 

Indledende samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget 05.02.2020 fra kl. 13.30 

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

Forventningsafstemningsmøde med direktør Karen Heebøll Ml. 1. og 2. samtalerunde 

Rapportering og 2. samtalerunde med deltagelse af ansættelses-
udvalget 

21.02.2020 fra kl. 9.00 

Forhandling og indgåelse af ansættelsesaftale Efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 01.04.2020 

Organisationen 

Psykiatri- og Handicapafdelingen 

Psykiatri- og Handicapafdelingen er en del af det dialogbaserede aftalesystem i Ikast-Brande Kom-
mune. Det betyder, at Psykiatri- og Handicapafdelingen hvert andet år udarbejder konkrete aftaler, 
der beskriver, hvad området vil i mål med og hvordan. Disse drøftes og aftales med Sundheds- og 
Omsorgsudvalget. Fremover vil strategien danne rammen for aftalerne og er derfor en naturlig del af 
det daglige arbejde med at nå i mål.  

Figur 1: Organisationsdiagram for Psykiatri- og Handicapafdelingen 
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Klik her for at se en tydeligere udgave af organisationsdiagrammet for Psykiatri- og Handicapafdelingen. 
 
Afdelingen ledes af Psykiatri- og Handicapchefen sammen med de otte tilbudsledere og leder af 
myndighed. Lederne praktiserer et dobbelt lederskab gennem henholdsvis ledelse, styring og udvikling af 
egne tilbud og bidrag til den tværgående udvikling af tilbuddene på tværs af de organisatoriske enheder, 
hvor det er relevant og nyttigt – i et borgerperspektiv.  
 
Ledergruppen består af kompetente og selvbevidste fagligheder og personligheder og det er en central og 
strategisk vigtig chefopgave at orkestrere og balancere samspillet i ledergruppen og mellem lederne og de 
tilbud, de repræsenterer. 
 
Psykiatri og Handicap er en mangfoldig organisation med en stor variation af brugere, tilbud og fag-
ligheder. Du kan læse om alle afdelingens tilbud her  
 
Som sælgerkommune fylder området relativt meget i den kommunale organisation. Ikke mindst som 
en markant sælgerkommune, hvor op mod 50 % af bopladserne sælges til andre kommuner, gælder 
det om at have et sikkert blik på omkostningsstrukturerne og den økonomiske effektivitet både nu og 
på længere sigt.  
 
Området er generelt veldrevet og velledet. Der er godt styr på faglighed, trivsel og økonomi. Der 
pågår således en løbende effektiviseringsopgave - at løse opgaverne samt udvikle og organisere 
tilbuddene på den fagligt bedste og økonomisk mest effektive måde. 
 
Endeligt er det væsentligt at notere, at der allerede er en positiv, tillidsfuld og sund samarbejdskultur 
på tværs i området, herunder også mellem myndighed og udførerenhed. Dette bidrager væsentligt til, at 
organisationen er kompetent og effektiv både fagligt og økonomisk og skaber et godt fundament for 
udviklingen af tilbuddene og organisationen i årene fremover. 
 
Den gode samarbejdskultur på tværs karakteriserer også samarbejdet med andre fagområder i kommu-
nen og bygger på en vedvarende indsats for at sikre og udvikle sammenhæng i forløb og indsatser for 
borgerne.  

Stillingen  
Psykiatri- og Handicapchefen refererer til På tværs-direktøren og er over for denne og Sundheds- og 
Omsorgsudvalget ansvarlig for den samlede drift fagligt og økonomisk, herunder sikker økonomi-
styring samt udvikling af det faglige niveau og juridiske grundlag for tilbuddene til borgerne og for 
leder- og medarbejdertrivslen i organisationen. 

Opgaver og ansvar  

Stillingen omfatter en række centrale roller, rum og opgaver, væsentligst; 

 Personaleleder for lederne i Staben, og tilbyder i denne rolle en nærværende personaleledelse, 
der understøtter ledernes og medarbejdernes trivsel og udvikling  

 Leder af ledergruppen, og virker i denne funktion for at samle gruppen til et effektivt lederteam, 
der koordineret balancerer rollerne som teammedlem og som leder af eget tilbud (det lille og det 
store fællesskab) 

 Deltagelse i og understøttelse af direktøren i dennes betjening af fagudvalget og den øvrige 
politiske ledelse 

 Medlem af direktørens chefgruppe og kommunens strategiske chefforum og bidrager til, at der 
også på chefniveau sikres en tværgående og koordineret udvikling af tilbuddene til borgerne og 
at borgeperspektivet prioriteres 

 Formand for sektor-MED Psykiatri og Handicap 

 Betjening af og samarbejde med Handicaprådet 

http://www.ikast-brande.dk/media/16133917/Organisationsdiagram-Psykiatri-og-Handicapomraadet1-December-2019-1.pdf
http://www.ikast-brande.dk/borger/psykiatri-og-handicap
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 Deltagelse i Sundheds- og Omsorgsudvalgets årlige dialogmøder med bruger- og pårørenderåd 
og borgere på de enkelte tilbud og for hele området 

 Formand for Visitationsudvalget i Psykiatri og Handicap med deltagelse af lederen af myndighed 
og udvalgte udførere 

 Medlem af styregruppen ”Sammenhæng-på tværs” (sikre gode overgange for borgerne, effektive 
forløb og involvering af borgere i deres sager m.v.) og ”Koordineret ungeindsats”. 

Succeskriterier 

Som det allerede fremgår, vil der være en lang række vigtige roller og opgaver, hvor der er forvent-
ninger til chefens bidrag og resultatskabelse.  
 
Nedenstående må dog i særlig grad have organisationens og dermed chefens fokus og prioritet i de 
første ca. 12 måneder:  

 Initiativ til design af proces, der skal sætte en retning for tilbuddenes indhold, karakter og 
organisering på den lange bane. Hvor skal Psykiatri og Handicap bevæge sig hen, og hvad skal 
være kendetegnende i de næste 5-10-20 år? 

 Opbygge gode samarbejdsrelationer på tværs mellem fagområder, det politiske niveau, sam-
arbejdsudvalg, interesseorganisationer og interessenter 

 Yde et synligt og virksomt bidrag til at udvikle ledergruppen til i endnu højere grad at løfte i flok 

 Markere sig som en kompetent, tillidsvækkende og tydelig person og chef, der yder og bidrager i 
alle relevante samarbejdsrelationer og -fora. 

 Vise sig som en tydelig leder bredt i hele Psykiatri og Handicap 

 Sikre det videre arbejde med Strategi 2019-2022, herunder at de enkelte indsatser løbende når i 
mål, f.eks. implementering af CURA Social; data, arbejdsgange og ledelsesinformation  

 Tilrettelægge og igangsætte den videre proces med omdannelse af ”Det nye Garland” til en 
socialøkonomisk virksomhed i løbet af de kommende 2 år 

 Bidrage til at realisere visionen om ”sammenhæng på tværs”, særligt på ungeområdet. 
 
 
 


