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Introduktion  
Rødovre Kommune er i gang med en spændende forvandling, hvor den næsten landsbyagtige nærhed 

og forudsigelighed suppleres med attraktiv byudvikling, nye tilbud og muligheder. Udviklingen 

gennemføres i tæt dialog med borgere og erhvervsliv. På velfærdsområderne, herunder ældre- og 

sundhedsområdet, sættes der nye og ambitiøse standarder for fornyelse, ikke mindst gennem borger- 

og pårørendeinddragelse og nye måder at spille sammen på, hvor løsninger defineres ud fra 

borgerperspektiv.  

Som ældre- og sundhedschef får du en central plads på det chefhold, der sammen med den politiske 

ledelse, direktion, ledere og kommunens dygtige medarbejdere tager aktiv del i skabelsen af det nye 

Rødovre. Afsættet er positivt - du får ikke kun ansvaret for en række helt centrale velfærdsopgaver, 

der retter sig mod borgere i mange forskellige livssituationer. Du bliver også omdrejningspunktet for et 

generationsskifte, der nydefinerer chefjobbet på ældre- og sundhedsområdet og får organisationens 

potentialer og talenter til at folde sig ud i en ny tid. Stillingen kalder på lederformat, erfaring, strategisk 

tilgang, handlekraft og en holdspiller med stærke relationelle kompetencer, der kan samle og knytte 

ender sammen.  

I denne job- og personprofil kan du læse om jobbets rammer, roller, opgaver og fokuspunkter. På 

https://www.rk.dk findes uddybende informationer og viden om kommunen, visioner, strategier og 

organisering. Yderligere oplysninger om jobbet fås hos social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup 

på 21 48 18 84 og rekrutteringskonsulent Søren Thorup, Thorups Kontor på 21 68 87 08.  

  

Jobbet  

Rammer og ansvarsområder   

Rødovre Kommune har godt 41.000 indbyggere. Kommunen er i vækst og indbyggertallet forventes 

snart at passere 43.400. Gruppen af ældre er ét af vækstlagene. Kommunen ledes politisk af 

Kommunalbestyrelsen på 19 medlemmer. Britt Jensen (A) er borgmester. Det politiske  

arbejde er struktureret i Økonomiudvalg og seks politiske udvalg, herunder Social- og 

Sundhedsudvalget, som er fagudvalg for denne chefstillings ansvarsområder.  

  

Rødovre Kommune præges i disse år af en visionær udviklingsdagsorden med store ambitioner på 

borgernes og byens vegne. Politiske visioner, beslutninger og prioriteringer udtrykkes gennem 

strategier, politikker, planer og de årlige budgetter - læs mere her.  

  

Kommunalbestyrelsens vision for velfærdsfornyelse – ”Sammen om Rødovre” – lægger sporene for en 

række ambitiøse udviklingsprojekter. Med et særligt fokus på borgerinddragelse og hjælp til dem, der 

har behov, indtager ”Sammen om Rødovre” en central plads i Rødovres udvikling, der også vil præge 

denne nye chefs virke.  

  

Kommunalbestyrelsens bæredygtighedsindsats sætter fokus på sociale, økonomiske og miljømæssige 

forhold, der sammentænkes med kultur og demokrati. Kommunen er økonomisk robust, men som 

mange kommuner påvirket af både stramme nationale rammer og den demografiske udvikling. 

Sundhedspolitikken placerer Rødovre Kommune i front, når det handler om sundhedsfremme og 

https://www.rk.dk/forside/
https://www.rk.dk/politik/politikker/
https://www.rk.dk/om-os/sammen-om-roedovre/
https://www.rk.dk/borger/affald-og-miljoe/agenda-21-gruppen/baeredygtighedsindsats-2021/
https://www.rk.dk/politik/politikker/sundhedspolitik/
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forebyggelse. Ældre- og Værdighedspolitikken er en hjørnesten i indsatsen over for kommunens 

borgere på over 65 år. Begge politikker er netop blevet opdateret.  

  

Rødovre Kommunes administrative organisation består af direktionen på fem medlemmer – 

kommunaldirektør og fire direktører, der sammen leder de fire fagforvaltninger: Social- og 

Sundhedsforvaltningen, som denne chef er en del af, Teknisk Forvaltning, Ressource- og 

Serviceforvaltningen samt Børne- og Kulturforvaltningen. Kommunens direktører og fagchefer bindes 

sammen i et fælles chefforum. Den samlede kommunale centrale og decentrale bemanding tæller ca. 

3.500 ansatte.   

  

Organisationen er velfungerende og samarbejdsorienteret, præget af faglighed, engagement og en 

uformel omgangstone. Man er mere til dialog end til skriftlige procedurer. På alle måder en rigtig god 

arbejdsplads med fælles værdier, hvor der ikke er langt fra rådhus til institutioner og borgere. Mange 

ansatte har været på arbejdspladsen i mange år og er stolte af den. Strukturer og samarbejde er 

under udvikling – med faglighed, kvalitet og ikke mindst samspillet med borgerne som pejlemærker. 

MED-organisationen spiller en positiv rolle i bl.a. at understøtte trivsel og et godt arbejdsmiljø. 

Opmærksomheden er også rettet mod sikker styring, håndtering af udgiftspres, bæredygtig vækst og 

behovet for løbende at opdatere strategi, ledelsesforståelse og organisering.   

  

Social- og Sundhedsforvaltningen har ansvaret for de af kommunens opgaver, der drejer sig om 

beskæftigelsesindsats, jobcenter, børne- og familieområdet, socialområdet, sundhedsområdet, 

Borgerservice samt ældre- og handicapområdet. Forvaltningen ledes af direktøren og er struktureret i 

fem afdelinger, hver ledet af en fagchef, herunder ældre- og sundhedschefen (tidligere ældre- og 

handicapchef). Der er orden i tingene, økonomien er i god gænge og serviceniveauet er højt. Man 

løfter gerne i flok, spiller hinanden gode og der er stor vilje til hjælpsomhed.  

  

Sammen med Borgeren er en tilgang og metode, hvor forvaltningen inviterer borgerne med, når der 

udvikles nye løsninger og tiltag. Sammen med Borgeren bygger på fire grundlæggende 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.   

• Én indgang – sammenhængende og helhedsorienterede indsatser.   

Forskellige mennesker kan opleve den samme livssituation forskelligt. En del af arbejdet med 

Sammen med Borgeren er at kunne rumme den forskellighed og udvikle organisationen hermed. Vi 

har fokus på, hvad der er vigtigt for borgerne, når de møder kommunen. Det kalder vi for ledetråde i 

vores arbejde.  

  

Vi arbejder i Social- og Sundhedsforvaltningen ud fra tre ledetråde:  

  

• Mød mig: Borgerne ønsker, at de bliver mødt med en anerkendelse af, at de kan mere og er 

mere end deres aktuelle rolle som f.eks. modtager af genoptræning.  

file:///C:/Users/cn25631/Downloads/Punkt_76_Bilag_5_Ny_Aeldre_og_Vaerdighedspolitik_endelig_version.pdf
https://www.rk.dk/sammenmedborgeren/
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• Hjælp mig med at finde vej: Borgerne ønsker, at kommunens medarbejdere er klar til at vise 

vej, både i forhold til de muligheder borgeren har og hvor borgeren kan søge hjælp eller 

assistance.  

• Husk min verden skal med: Borgerne ønsker, at pårørende, hvad end det er familie eller 

venner, også spiller en rolle i borgerens liv, da de kan være en støtte til at hjælpe den enkelte 

videre. Ledetrådene hænger sammen med roller, som kommunens medarbejdere  

skal holde sig for øje for at imødekomme borgernes behov og ønsker. Det kan eksempelvis 

være som vært, vejviser og holdsætter.  

  

  

  

Ældre- og Handicapafdelingen består af ca. 900 ansatte. Afdelingen varetager en lang række 

væsentlige indsatser af betydning for menneskers sundhed, helbred og livskvalitet. Visitationsbesøg, 

hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dag- og døgnpladser, indsats for handicappede, ældrecenter, 

plejecentre, hjælpemidler og genoptræning er nogle af indsatsområderne. Målgruppen er bred og 

varieret og omfatter børn, unge, voksne og ældre. Den røde tråd i indsatserne er, at vejledning, hjælp 

og bistand udfoldes sammen med borgeren (og pårørende). Afdelingen er kompetent bemandet og 

personaleomsætningen lav.  

  

Ældre- og sundhedschefens samlede ansvarsområde består af en stab samt følgende enheder med 

hver sin mellemleder:  

  

• Ældrecenter Broparken  

• Plejehjemmet Engskrænten  

• Plejehjemmet Ørbygård  

• Dagcenter  

• Træningscenter  

• Midlertidige Døgnpladser  

• Hjemmepleje  
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• Visitation  

 

Ældre- og sundhedschefen refererer til social- og sundhedsdirektøren. Chefen har det faglige, 

økonomiske og personalemæssige ansvar og er, over for direktøren, ansvarlig for drift, udvikling, 

ledelse og styring på ansvarsområderne, herunder for institutionerne på decentralt niveau. Ansvaret 

omfatter overordnet ansvar for strategi, implementering, drift, forvaltning, administration, leverancer og 

udvikling i overensstemmelse med lovgivningsmæssige, politiske og administrative målsætninger og 

retningslinjer samt økonomiske forudsætninger, herunder drifts- og myndighedsopgaver med 

tilhørende servicefunktioner. Chefen har løbende og tæt dialog og sparring med direktøren om både 

drift, strategiske indsatser og det politiske.   

  

Ældre- og sundhedsområdet er i rivende udvikling, interessen stor og jobbet både spændende og 

krævende. Chefen leder opad mod direktør og politisk niveau, kommunikerer mål og retning ud i 

organisationen og bidrager til prioritering, fokusering, koordinering og opfølgning; men er også tryg 

ved at overlade dele af dagligdagens operative drift til sine mellemledere og medarbejdere. Chefen 

kender relationers betydning, men går ikke af vejen for at lede på opgaver, funktioner og ønskede 

effekter. Chefvirket er over linjen præget af ordentlighed og gennemsigtighed, også når det handler 

om at sikre et vellykket generationsskifte på ansvarsområderne.  

  

Der vil de kommende år være forøget fokus på at styrke det tværgående sundhedsarbejde, fremme 

samskabelse og opnå flere effekter. Samspil ikke mindst om rehabilitering, omsorg, sundhed og 

forebyggelse nyder stigende bevågenhed. Det gælder internt, hvor kommunens sundhedscenter, der 

organisatorisk er placeret i sekretariatet, er en vigtig samarbejdspart. Det gælder eksternt i forhold til 

alment praktiserende læger, hospitaler og andre aktører. Det gælder også arbejdet med de nye 

sundhedsklynger og udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor vi vil styrke sammenhængen og 

give bedre forløb for de af vores borgere, der har forløb på tværs af kommuner og hospitaler.  

  

Det er ambitionen, at flere indsatser gøres målbare; endnu flere mærkbare. Systematik, proaktive 

samarbejder og øget synlighed, formidling og kommunikation er nogle af midlerne. Ældre- og 

sundhedschefen har en særlig forpligtelse til at videreføre og udvikle det bedste, men samtidig 

udfordre vante forestillinger og traditionelle løsninger. Det gælder både tidligt i visions- og 

strategiarbejde, og når konkrete løsninger skal findes.   

  

En væsentlig del af chefens ledelsesopgave folder sig ud gennem ledelse af områdets otte 

mellemledere og af de centralt placerede medarbejdere. Det er et succeskriterium, at chefen evner at 

tage ledelsen og udviklingen af denne gruppe på sig, og bredt og synligt placerer sig som et centralt 

ledelsesmæssigt omdrejningspunkt. Det gælder ikke mindst henset til de kommende års forventninger 

til nye løsninger, flere tværgående projekter og tættere samspil med interessenter. Denne del af 

ledelsesopgaven har stort fokus fra direktion og politisk niveau. Chefen forventes på den ene side at 

gå foran, men samtidig give plads til egne decentrale ledere, medarbejdere og interessenter, hvorved 

disse aktørers motivation, kompetencer og drivkraft udnyttes i størst muligt omfang. Uddelegering af 

råderum til ledere og medarbejdere er en forudsætning for at få succes.  
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Sammen med social- og sundhedsdirektøren servicerer og rådgiver chefen Social- og  

Sundhedsudvalget. Chefen deltager i udvalgsmøderne sammen med direktøren. Chefen indgår aktivt i 

og forpligter sig ind i forvaltningens chefgruppe og tager tillige del i det tværgående samlede 

kommunale chefforum.  

  

Fokusområder  

Succes som ældre- og sundhedschef chef i Rødovre Kommune forudsætter bl.a., at der arbejdes 

systematisk med en række fokusområder:  

  

• Fod under eget bord: Du investerer tid i at få din nye organisation ind under huden. Du kommer 

ud og rundt på både centralt og decentralt niveau, herunder i MED-systemet; du får 

fornemmelse for og viden om folk, behov og indsatser; du tager gode dialoger med din direktør 

og afstemmer forventninger til et godt fremtidigt samarbejde; de første hundrede dage stiller du 

flere spørgsmål, end du giver svar. Den fortsatte udvikling af en sammentømret ledergruppe er 

fra starten et vigtigt fokusområde.  

• Servicecheck: Du opbygger viden om opgaver, projekter, kompetencer, strukturer, ressourcer, 

snitflader og samspil på dine ansvarsområder, herunder samspillet med staben i dit nære 

daglige miljø; mødekadencer og -indhold i din ledergruppe prøves af; det hele med henblik på, 

at du – konstruktivt og kritisk – kan holde overblikket over de mange igangsatte projekter, følge 

op og følge til dørs. Ældre- og Handicapafdelingen står over for udrulning af en række IT-

systemer og øget fokus på digitalisering.  

• Kollegialt: Du møder dine chefkolleger i Social- og Sundhedsforvaltningen med en klar og 

udtrykt ambition om et fortroligt, tæt og styrket tværgående samarbejde, der er på 

omdrejningshøjde med fremtidens behov og muligheder. Med dette afsæt kigger du ud over 

egen forvaltning og er optaget af relevante samspil inden for Rødovre Kommunes samlede 

organisation, også hvor samarbejdstraditionerne måske er svagere.  

• Reformer: Du sætter dig i spidsen for de processer, der på dine ansvarsområder skal forme 

Rødovre Kommunes vej i forhold til sundhedsreform og den fortsatte udvikling af det nære 

sundhedsvæsen, sundhedsklynger m.m. Rehabilitering, borgerinddragelse og tilfredshed er 

også hér pejlemærker. Ældre- og værdighedspolitikken er en vigtig brik i dette arbejde.  

  

Personen  

  

Baggrund  

  

Du har gjort dig positivt bemærket som leder eller chef, fordi du åbenlyst er god til - værdibaseret, 

forudseende og relationelt - at skabe resultater sammen med andre. Du har politisk boldøje, interesse 

for og solid erfaring med flere felter inden for velfærdsområderne, herunder gerne ældre- og 

handicapområdet, sundhed og forebyggelse. Du har skabt resultater i kraft af inddragelse, motivation 

og et stærkt samarbejdsgen. Du er optaget af helheder og potentialer på tværs. Du er på 

omdrejningshøjde med betingelserne for arbejdet i en politisk ledet organisation og kender 

sandsynligvis den kommunale organisation og kultur indefra. Du har uddannelser fagligt og 
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ledelsesmæssigt, der matcher forventningerne til en dygtig chef i en stærkt ambitiøs 

velfærdskommune.   

  

Kompetencer  

  

Jobbet som ældre- og sundhedschef hviler på flest mulige af følgende kompetencer: 

Lederfærdigheder:  

  

 Personlig integritet, ordentlighed, ansvarlighed, loyalitet og troværdighed  

 Naturlig autoritet og tillidvækkende gennemslagskraft, styrket af selvindsigt, god 

forberedelse og ro - også i modvind  

 Strategisk sans – sætter tydeligt mål og retning og får det formidlet, så det kan forstås  

 Evne til at være i mange forskellige sammenhænge, ofte præget af indbyrdes 

modsatrettede interesser, hvor det er opgaven at reducere kompleksiteten og bidrage til 

transparente løsninger  

 Evne til at motivere og skabe trivsel gennem tillid og respekt, gerne med et smittende godt 

humør   

 

 Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, også som ”oversætter” mellem 

politik og faglighed  

 Dokumenterede styringsfærdigheder, økonomiforståelse og et sikkert overblik  

 Analytiske evner i kombination med prioriterings- og afslutningsevne  

 Evne til at udfordre, skære igennem og bakke op – med flair for præcision, timing, struktur, 

stringens og proportioner og med evne til proaktivt at håndtere mange bolde og store 

informationsmængder samtidigt  

 Erfaring med at lede og skabe resultater gennem andre ledere  

 Praktiserer en nærværende, delegerende, anerkendende og uformel ledelsesstil, men er 

samtidig beslutningsdygtig, resultatsøgende og vedholdende, når politiske beslutninger 

skal føres ud i livet  

 Sparrer gennem dialog og giver råderum, men skaber ikke tvivl om forventninger, 

beslutninger, mål og retning  

 Har virksomme og for stillingen relevante netværk og evner at bruge dem  

  

Faglig og organisatorisk indsigt:  
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 Interesse for og bredt kendskab til ældre- og sundhedsområdet i bred forstand  

 Indsigt i – og gerne erfaring med – andre dele af den kommunale velfærdsorganisation  

 Kendskab til og gerne erfaring med ledelse af ældre- og sundhedsområdets 

driftsinstitutioner  

 Viden om det juridiske og forvaltningsmæssige grundlag for kommunernes styring  

 Gode erfaringer med digitalisering og proaktiv brug af teknologiske muligheder  

 Udsyn og udviklingsorientering  

Navigationsevne:  

  

 Relations-stærk med den nødvendige fleksibilitet, tålmodighed og robusthed  

 

 Respekt for demokrati og politik  

 Politisk forståelse og evne til at bygge bro til direktion og politisk niveau  

 Kendskab til styring og samspil i en politisk ledet organisation både på strategisk, taktisk og 

operationelt niveau  

 Vilje til resultatskabelse gennem MED-systemet   

 Har udsyn, er nysgerrig og har drive, er handlekraftig og risikovillig; men er også lydhør, 

empatisk, fleksibel og rummelig   

  

Rekrutteringsprocessen  

  

Ansøgningsfrist for stillingen er den 29. maj 2022.  

  

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

hjemmesiden.     

  

Der er nedsat et indstillingsudvalg bestående af repræsentanter for forvaltningens administrative 

ledelse samt medarbejderrepræsentanter.   

  

Udvalget udvælger ansøgere til samtale og rådgiver i det endelige valg af den nye chef. 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 (som ansøger må man påregne at kunne møde til de to samtalerunder samt 

afsætte ca. tre timer til JTI-analyse og fokusinterview i den nævnte periode):   

https://www.rk.dk/job/ledige-job/
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Aktiviteter i rekrutteringsprocessen 

Alle ansøgere: 

Du får besked, hvis du indkaldes til 1. samtale: Den 8. juni 2022 efter kl. 14 

  

Ansøgere, der indkaldes til 1. samtale: 

 1. samtale: Den 13. juni 2022 i tidsrummet 9-15 

 Du får resultatet af og feedback på 1. samtale: Den 13. juni 2022 efter kl. 16  

 

Ansøgere, der går videre efter 1. samtale:             

 Gennemførsel af JTI-typeanalyse samt fokusinterview (testning og validering af præferencer 

og kompetencer): Perioden 14. juni 2022 – 26. juni 2022 

 Indhentning af referencer: Perioden 14. juni 2022 – 26. juni 2022 

 Mulighed for dialog med direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen: Perioden 14. juni 

2022 – 26. juni 2022 

 2. samtale: Den 28. juni 2022 i tidsrummet 9-12  

 Du får resultatet af og feedback på 2. samtale: Den 28. juni efter kl.13  

 Den nye chef tiltræder den 1. august 

  

Løn- og ansættelsesvilkår  

  

Ansættelse sker på gældende overenskomstvilkår. Lønniveauet vil afspejle kvalifikationer.  

  

  

  

Søren Thorup den 3. maj 2022  
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