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Job- og personprofil 

Social- og psykiatrichef, Rødovre Kommune 

Job- og personprofilen er opdateret den 16. maj 2019, som følge af en mindre 

organisationsomlægning, der medfører at ansvarsområdet for den opslåede stilling udvides.   

Se nærmere i sidste afsnit under ”Rammer og ansvarsområder”. 

Job- og personprofilen indeholder: 

 Intro 

 Jobbet 

o Rammer og ansvarsområder 

o Fokusområder 

 Personen 

o Baggrund 

o Kompetencer 

 Rekrutteringsproces 

 Løn- og ansættelsesvilkår 



Rødovre Kommune  

Rekruttering af social- og psykiatrichef 

 

 

 
 

                                                                                                    

 
 

 

2 

 

 

 

 

INTRO 

Rødovre Kommune er anerkendt for ambitioner og resultater på socialområdet. Socialpolitikken 

har været i højsædet i årtier, med fokus på forebyggelse og effekt. I 2014 blev kommunen 

kåret som Danmarks bedste i social indsats. Stoltheden over denne anerkendelse er der stadig 

– ikke med et ønske om at hvile på laurbærerne, men som motivation til stadigt at gøre det 

bedre. 

Social- og Psykiatriafdelingen er central for kommunens indsats på socialområdet. Du kan nu 

blive chef for afdelingens ca. 200 dygtige ansatte, da kommunens mangeårige og respekterede 

chef går på pension.  

I denne job- og personprofil kan du læse om jobbets rammer, roller, opgaver og fokuspunkter.  
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På http://www.rk.dk findes uddybende informationer og viden om kommunen, visioner, 

strategier, politikker, organisation og aktuelle aktiviteter. Yderligere oplysninger om jobbet fås 

hos rekrutteringskonsulent Søren Thorup, thorups kontor på 21 68 87 08 og social- og 

sundhedsdirektør Henrik Abildtrup på 36 37 73 42. 

 

JOBBET 

Rammer og ansvarsområder 

Rødovre Kommune har ca. 40.000 indbyggere og ledes politisk af Kommunalbestyrelsen på 19 

medlemmer. Erik Nielsen (A) er kommunens mangeårige borgmester. Det politiske arbejde er 

struktureret i Økonomiudvalg og fem fagudvalg, herunder Social- og Sundhedsudvalget, der er 

fagudvalg for social- og psykiatriområdet. Det politiske arbejde er præget af stabilitet og 

ambitioner på borgernes vegne. Kommunen er økonomisk robust, men som alle kommuner 

påvirket af nationale rammer og demografisk udvikling. Se mere her. 

Rødovre er i kraftig vækst. Indbyggertallet forventes i 2023 at passere 43.000. 

Kommunalbestyrelsens strategi ”Bæredygtig vækst” sætter fokus på sociale, økonomiske og 

miljømæssige forhold, der sammentænkes for at understøtte en bæredygtig udvikling. 

Kommunens politiske visioner, beslutninger og prioriteringer udtrykkes gennem strategier, 

http://www.rk.dk/
https://www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen/om-kommunalbestyrelsen/
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politikker, planer og de årlige budgetter. Kommunalbestyrelsens vision for velfærdsfornyelse – 

”Sammen om Rødovre” – lægger de fremadrettede spor for en række ambitiøse 

udviklingsprojekter. Med fokus på hjælp til dem, der har særlige behov, indtager ”Sammen om 

Rødovre” en central plads i Rødovres velfærdsudvikling, der også vil præge social- og 

psykiatrichefens virke. 

Rødovre Kommunes administrative organisation består af direktionen på seks medlemmer – 

borgmester, kommunaldirektør samt fire direktører fra de fire fagforvaltninger: Teknisk 

Forvaltning, Ressource- og Serviceforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og 

Sundhedsforvaltningen, hvor social- og psykiatriområdet er placeret. Den samlede kommunale 

centrale og decentrale bemanding tæller ca. 3300 ansatte. 

Organisationen er velfungerende, samarbejdsorienteret og præget af faglighed, nærhed, 

engagement og en god omgangstone. Der er ikke langt fra rådhuset til decentralt niveau. 

Strukturer og samspil udvikles løbende – med faglighed, ansvarlighed og kvalitet i højsædet. 

Mange ansatte har været på arbejdspladsen i mange år og er stolte af den. Man passer på 

hinanden. MED-organisationen spiller en aktiv og positiv rolle, også til sikring af et godt 

arbejdsmiljø.  

Social- og Sundhedsforvaltningen har en samlet bemanding på ca. 1400 ansatte, fordelt på 

centralt (ca. 200) og decentralt niveau (ca. 1200). Driften på de decentrale institutioner (bl.a. 

https://www.rk.dk/om-os/sammen-om-roedovre/


Rødovre Kommune  

Rekruttering af social- og psykiatrichef 

 

 

 
 

                                                                                                    

 
 

 

5 

pleje- og træningscentre og sociale institutioner) udgør en væsentlig del forvaltningens virke. 

Forvaltningen er struktureret i seks afdelinger, hver ledet af en afdelingschef, der refererer til 

social- og sundhedsdirektøren, og som sammen med direktøren udgør ledergruppen: 

 Sekretariat for sundhed, udvikling og administration, inkl. sundhedspleje (godt 30 

ansatte) 

 Børne- og familieafdeling (ca. 130 ansatte) 

 Rødovre Jobcenter (ca. 125 ansatte) 

 Social- og Psykiatriafdeling (godt 200 ansatte) 

 Ældre- og Handicapafdeling (ca. 900 ansatte) 

 Borgerservice (ca. 20 ansatte) 

En væsentlig del af forvaltningens indsats sker ud fra mantraet om ”at det er borgerens 

livssituation, der sætter holdet”. Rødovre kalder det ”Sammen med borgeren”: Ledetråde, 

systematik og metoder, der følger af at tage et ude fra og ind perspektiv på organisationen. 

Tilgangen er udtrykt i fire principper: 

 Processer og tilgange er tænkt og set fra borgerens perspektiv  

 De rette løsninger er ikke nødvendigvis kommunens løsninger  

 Vi taler ikke om borgeren, men med borgeren, når vi finder løsninger  

 E ́n indgang - sammenhængende og helhedsorienterede løsninger  

http://www.rk.dk/sammenmedborgeren/
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https://www.rk.dk/sammenmedborgeren/ 

 

Social- og Psykiatriafdelingen er en velfungerende og faglig kompetent afdeling, præget af 

kontinuitet og gode relationer. Ledergruppen er i balance; teamene er kompetente og 

selvkørende; såvel daglig drift som strategisk udvikling tilrettelægges med fokus på borgerne 

og med respekt for den praksis, som er afdelingens eksistensberettigelse. Der er fornyligt 

foretaget en mindre justering af afdelingen, så den fremadrettet har den illustrerede struktur 

(se næste side). 

Omstruktureringen er sket med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for 

helhedsorienterede indsatser omkring borgerne. Det er forventningen, at den nye chef følger 

denne justering til dørs. Det er ligeledes forventningen, at den nye chef har visioner for 

udviklingen af socialområdet med udgangspunkt i de principper der er opstillet for ”Sammen 

med Borgeren”. Aktuelt er Social- og Sundhedsforvaltningen i gang med en midlertidig 

omflytning. I den proces er der fokus på kvalitetsudvikling, bedre sammenhænge og 

synergieffekter i mellem områderne. 

 

https://www.rk.dk/sammenmedborgeren/
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Social- og Psykiatriafdelingen har i adskillige år arbejdet målrettet med borgerbetjening – med 

fokus på kvalitet og sammenhæng. Tilbud, indsats og samarbejde er værdibaseret, bl.a. udtrykt 

i en Kulturmanual, som har nogle år på bagen, men som stadig signalerer en vilje til at udleve 

værdierne loyal, ansvarlig, anerkendende og professionel. Social- og Psykiatriafdelingens 
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dygtige medarbejdere er bevidste om afdelingens målgrupper og den afhængighed af gode 

samspil med kommunen, som især den mere sårbare gruppe har. Faglig stolthed, vilje til at 

gøre en forskel samt ikke mindst evne til at finde løsninger er sikre pejlemærker. 

Social- og psykiatrichefen har det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for 

afdelingen og er overfor social- og sundhedsdirektøren ansvarlig for drift, udvikling, ledelse og 

styring på ansvarsområderne. Chefen bistås i sit daglige virke af to teamchefer (en for hver af 

de nye områder) og et antal mellemledere, der afspejler den øvrige organisation med 

engagement og ønsket om samarbejde på tværs. Mellemlederne refererer til teamcheferne. 

Ansvarsområdet omfatter lovgivningsmæssige og administrative opgaver og projekter, herunder 

drifts- og myndighedsopgaver med tilhørende servicefunktioner. Chefen er ansvarlig for, at der 

på ansvarsområdet forvaltes i overensstemmelse med love og regler, gældende politikker, 

kommunens værdier, visioner samt økonomiske forudsætninger. Brobygning til 

samarbejdspartnere og interessenter både indenfor og udenfor forvaltning og afdeling er en 

vigtig forpligtelse. 

En væsentlig del af social- og psykiatrichefens ledelse og styring sker gennem samspillet med 

teamcheferne, mellemlederne (centralt og decentralt placeret) og medarbejderne, for hvem 

chefen er et vigtigt samlingspunkt og en rollemodel.  Inddragelse, uddelegering af ansvar og 
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gensidig sparring er i højsædet. Transparens og meningsskabelse er vigtige ledetråde i de 

ledelsesmæssige samspil. Man stiller sig gerne til rådighed, hjælper hinanden og spiller 

kollegerne gode.   

Som kulturbærer og rollemodel er social- og psykiatrichefen inspirator, formidler og motivator, 

der virker for, at alle afdelingens ansatte oplever at være en del af noget større; brobygger i 

processer og sammen med direktøren bindeled mellem det politiske og administrative niveau. 

Chefen evner at afbalancere drift og udvikling på egne ansvarsområder, men er også optaget af 

det tværgående samarbejde. Synlighed og kommunikation i øjenhøjde er nogle af midlerne. 

Social- og psykiatrichefen har en særlig forpligtelse til på den ene side at videreføre og udvikle 

det bedste, på den anden side at udfordre vante forestillinger og traditionelle løsninger, både 

tidligt i visions- og strategiarbejdet og når konkrete løsninger skal implementeres.  

Chefen er en aktiv bidragyder, både i forvaltningens egen chefgruppe og i det tværgående 

kommunale fagchefforum. Sammen med social- og sundhedsdirektøren servicerer og rådgiver 

social- og psykiatrichefen Social- og Sundhedsudvalget. Chefen deltager i udvalgsmøderne med 

relevante sager sammen med direktøren. Chefen skaber relationer til nævn og råd på 

ansvarsområderne, bl.a. Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. 

Nyt afsnit tilføjet 16. maj 2019. 
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Den nuværende chef for borgerservice har valgt at gå pension pr. 1. august 2019. I den 

anledning sker der en sammenlægning mellem social- og psykiatriafdelingen og borgerservice 

til en ny social- og borgerserviceafdeling. Borgerservice vil derfor også indgå som en del af den 

nye chefs ansvarsområde. Borgerservice ledes i dagligdagen af en teamleder. Med 

sammenlægningen af de to afdelinger, skal der være fokus på at sikre synergier i 

opgaveløsningen bl.a. omkring boliganvisning, kontrolindsatser og samarbejdet med udbetaling 

Danmark. I takt med øget standardisering og digitalisering, er der fokus på at støtte de borgere 

som har svært ved at betjene sig selv, herunder sammenhæng til betjening af pensionister. 

Borgerservice står i spidsen for udvikling af kontaktcenter, hvor der er store forventninger til at 

sikre en høj grad af straksafklaring for de borgere, som kontakter kommunen. Det vil også være 

et naturligt fokusområde for den nye chef. Endelig skal den nye chef gå i spidsen for samlingen 

af den nye afdeling med fokus på sammenhængende opgaveløsning. 

 

Fokusområder 

Den nye social- og psykiatrichef kan med fordel tilrettelægge sin indsats ud fra en række 

fokusområder: 

 Være aktiv i implementering af afdelingens nye struktur samt dennes samspil med den 
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øvrige forvaltning: Sikre stabil drift, tværgående fokus og synergi 

 Tage ansvar for den midlertidige flytnings forskellige faser og landinger, så alle føler sig 

inddraget og så forandringerne ikke skygger for fokus på borgerne 

 Stå på mål for den faglige kvalitet – med et vågent øje på opmærksom budgetdisciplin, 

legitim myndighedsudøvelse, sikre administrative rutiner og givende samspil 

 Afbalancere tradition og fornyelse, som aktualiseres af, at den nye chef overtager en 

afdeling, som har haft den samme chef i årtier 

 Skrue op for tværgående samarbejde, tværfaglighed og flerstrengede tilgange 

 Tage del i arbejdet med at udforme nye strategier og indsatser på det socialpsykiatriske 

område 

 Tænke visionært ind i fremtiden, bl.a. ud fra ”Sammen om Rødovre” og ”Sammen med 

borgeren” 

 

PERSONEN 

Du har stor og opdateret indsigt i den kommunale praksis på social- og psykiatriområdet. Du 

er en trænet leder med god dømmekraft, der har skabt resultater i kraft af personlighed, viden 

og samarbejde. Du kan være en leder parat til næste karrieretrin eller en moden erfarings-

attraktiv chef. Du har relevant uddannelse i forhold til at være chef på socialområdet samt 
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gerne en lederuddannelse.  

Du er kendt som en løsningsorienteret leder med navigationsevne og gennemslagskraft, der 

befordrer respekt, relationer og virkelyst. Du interesserer dig for vores demokrati og ikke 

mindst den forsatte udvikling af velfærdssamfundet, også for de svageste.  

Vi forventer, at du planlægger at være social- og psykiatrichef i Rødovre Kommune så længe, 

at du kan se resultaterne af indsats og samarbejde.  

 

Kompetencer 

Succes i jobbet hviler på flest mulige af følgende kompetencer: 

Faglig og organisatorisk indsigt: 

 Du har gedigen viden og erfaring på social- og psykiatriområdet i den kommunale 

forvaltningsmæssige, juridiske og politiske kontekst 

 Du har solid opdateret forskningsbaseret viden om stillingens fagområder, praksis og 

tendenser, bl.a. i forhold til samskabelse 
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 Du er trænet i samarbejde og koordinering, hvor du repræsenterer faglighed og 

ansvar 

 Du har styringsmæssige og processuelle færdigheder, herunder i forhold til 

økonomistyring 

 Du har udsyn, visioner og er udviklingsorienteret – baseret på respekt for daglig 

praksis og sikre rutiner 

 Du evner at nyttiggøre den digitale udvikling 

 Du besidder indsigt og gerne erfaring i det tværkommunale og tværfaglige perspektiv 

Lederfærdigheder og personlige kompetencer: 

 Du besidder personlig integritet, dømmekraft, ordentlighed, ansvarlighed, loyalitet, 

mod og troværdighed - udstråler naturlig autoritet gennem ro, tillid, åbenhed og 

tilgængelighed 

 Du har vilje og evne til at motivere, lede op ad og erfaring i at lede og skabe 

resultater gennem andre ledere 

 Du evner at motivere, inspirere og skabe trivsel 



Rødovre Kommune  

Rekruttering af social- og psykiatrichef 

 

 

 
 

                                                                                                    

 
 

 

14 

 Du kan styre og skabe resultater med sikker fornemmelse for andre mennesker, 

faglighed, økonomisk overblik, økonomiske konsekvenser, prioriteringer og 

dokumentation 

 Du kan udfordre, skære igennem og bakke op – med flair for præcision, effekt, 

timing, koordinering, stringens og proportioner – med evne til proaktivt at kunne 

håndtere store informationsmængder og fortrolighed samt reducere kompleksitet 

 Du har strategisk overblik - sætter tydeligt mål og retning og får det formidlet 

 Du praktiserer en nærværende, reflekterende og inddragende ledelsesstil 

 Du er fokuseret og beslutningsdygtig, men går gerne i dialog og giver råderum uden 

at skabe tvivl om forventninger 

 Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, herunder i 

samvirket med beslutningstagere og medier, og har talegaver til at performe i både 

små og store rum 

 Dine analytiske evner er stærke, bl.a. i kombination med afslutningsevne samt 

forståelse for struktur og systematik; du kan om nødvendigt dykke ned i sagerne 

 Du har og vedligeholder relevante netværk 
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 Navigationsevne 

 

 Du besidder politisk tæft, respekterer vores demokrati og evner samspillene i en 

politisk ledet organisation 

 Du har gedigne relationelle kompetencer og er trænet i at anvende dem 

 Du er nysgerrig og har drive, er risikovillig og tør gå nye veje; men du har også en 

stærk samarbejdsprofil med den nødvendige tålmodighed 

 Du er saglig, pragmatisk og kan udvise den nødvendige fleksibilitet, men kan også 

sige ”nej” 

 

REKRUTTERINGSPROCES  

Ansøgningsfrist for stillingen er den 23. maj 2019. 

Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer ved at klikke på knappen ”søg 

job” på hjemmesiden.    

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, som med social- og sundhedsdirektøren i spidsen 

repræsenterer forvaltningens ledere og medarbejdere.  

https://www.rk.dk/job/ledige-job/
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Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til samtale og rådgiver direktøren i det endelige valg 

af ny social- og psykiatrichef. Udvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige, faglige 

og personlige kompetencer og erfaringer, sammenholdt med denne job- og personprofil. 

Konsulenten bistår ansættelsesudvalget i forhold til følgende aktiviteter: 

 

 

 

Aktivitet Dato/periode 2019 

Alle ansøgere: 

Du får besked, hvis du indkaldes til 1. samtale Den 29. maj efter kl. 12 

Ansøgere, der indkaldes til 1. samtale: 

1. samtale 13. juni i tidsrummet 9-16 

Du får resultatet af og feedback på 1. samtale Den 13. juni efter kl. 17 

Ansøgere, der går videre efter 1. samtale: 

Gennemførsel af JTI-typeanalyse samt fokusinterview (testning 

og validering af præferencer og kompetencer) 

Perioden 14. juni – 19. juni 
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Aktivitet Dato/periode 2019 

Indhentning af referencer Perioden 14. juni – 19. juni 

Dialog med social- og sundhedsdirektøren Perioden 14. juni – 19. juni 

2. samtale Den 21. juni  i tidsrummet 9-12 

Du får resultatet af og feedback på 2. samtale Den 21. juni efter kl. 14 

Den nye social- og psykiatrichef tiltræder Den 1. august 2019 

 

Som ansøger må du som minimum påregne at kunne møde til de to samtalerunder (som hver 

varer en time til halvanden) samt afsætte i alt ca. fire timer til forberedelse og gennemførsel af 

JTI-typeanalyse og fokusinterview i den nævnte periode.  

 

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR  

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlings-

berettigede organisation. 
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Søren Thorup, thorups kontor, den 23. april 2019 


