Kan og vil du komme og gøre en forskel?
Ny direktør til Høje-Taastrup Kommune!

Høje-Taastrup Kommune med knapt

48.000 er en kommune i udvikling.

Indbyggertallet er

stigende, og der er

klare planer for boligudbygning. Der
er vækst i antallet

af arbejdspladser og
virksomheder.

Høje-Taastrup Kom-

mune med ca. 4.000
medarbejdere står

for professionel og
effektiv løsning af

de kommunale opgaver. Målet er en

helhedsorienteret

borgerservice, der er

baseret på åbenhed,

respekt og forståelse
for andre sociale og

kulturelle baggrunde
end ens egen.

Du skal agere i tre centrale ledelsesroller med henholdsvis politisk betjening, medlem af direktionen og som direktør for ansvarsområderne:

•
•
•
•

HR-Centret
Jobcentret
Sundheds- og Omsorgscentret
Social- og Handicapcentret

Hvert center ledes af fagligt meget velkvalificerede centerchefer.
Du skal ville det strategiske niveau og dermed mestre den strategiske faglighed
samtidig med, at du skal kunne udfordre styringen. Det er en forventning, at du kan
samstemt ledelse ud i fællesskabet. Du skal have stor interesse for serviceområderne i den kommunale opgaveportefølje. Det er blandt andet også en forventning, at
du kan dokumentere erfaring og resultater fra ledelse på strategisk niveau i politisk
styrede organisationer.
Høje-Taastrup er en kommune i udvikling med mange nye arbejdspladser – spændende udfordringer og et fantastisk potentiale. Du vil komme til en kommune, hvor
der er et godt politisk samarbejdsklima, en velfungerende direktion samt en organisation og arbejdsplads, som er kendetegnet ved ordentlighed og gensidig respekt.
Til stillingen er udarbejdet en job- og personprofil, der angiver retning for jobbets
indhold og forventninger til kandidaterne. Job- og personprofilen kan ses på
www.htk.dk eller på www.klk.kl.dk.
Stillingen besættes på åremål.
Du kan fortroligt henvende dig til og få nærmere oplysninger hos kommunaldirektør
Lars Holte, tlf. 2342 8731 eller til chef for KL’s Konsulentvirksomhed, KLK, Bente Buhl
Rasmussen, tlf. 4032 6183, der er konsulent på rekrutteringsopgaven.
Ansøgningen med angivelse af fortrolig mailadresse sendes til chefsekretær Lone
Sørensen, KLK, på mailadresse loe@kl.dk, så den er modtaget torsdag den 1. november 2012 kl. 9.00.

Konsulentvirksomhed

