Job- og personprofil

Leder af
Job og Virksomhed i Jobcenter
Er du ambitiøs på samspillet mellem virksomheder
og Jobcenter?
1. Stillingen og organisationen

Høje-Taastrup Kommune søger leder til Job & Virksomhed i Jobcenter, som er en del af Borger- og
Arbejdsmarkedscenter. Der er tale om et spændende job med et bredt ansvarsområde og udviklende opgaver.
Borger- og Arbejdsmarkedscenter er ét ud af 12 centre (otte fagcentre og fire stabscentre) og ledes af en centerchef, der har reference til en direktør. Lederen af Job & Virksomhed refererer til
jobcenterchefen.
Jobcentrets organisations- og opgaveoversigt er illustreret i nedenstående diagram:
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2. Opgaver og udfordringer

Formålet med den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats er først og fremmest at gennemføre en beskæftigelsesindsats for ledige og sygemeldte samt bistå virksomhederne med
rekruttering. Indsatsen skal medvirke til at understøtte, at virksomhederne har adgang til
kvalificeret arbejdskraft, når der er behov for det.
Med Beskæftigelsesreformen skal kommunerne fremadrettet have et tæt samarbejde med
virksomhederne inden for tre servicespor:
 Rekruttering af ledige
 Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere
 Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
Job og Virksomheds primære arbejdsopgaver er inden for følgende områder:
 Virksomhedsområdet med stærkt fokus på formidling
 Integrationsindsatsen
 Opfølgning på modtagere af A-dagpenge, herunder implementering af den nye beskæftigelsesreform
Job og Virksomhed skal formidle job til virksomhederne men med øget fokus på at kunne
matche virksomhedernes behov samtidig med opfyldelse af den beskæftigelsesfremmende
indsats.
Det er et vigtigt strategisk ledelsesfokus i Job og Virksomhed at sikre et godt samarbejde
med virksomhederne, der tager afsæt i et serviceperspektiv. Dvs. at Job og Virksomhed –
frem for at agere som myndighed – i højere grad skal kunne se og matche virksomhedernes
behov med den beskæftigelsesfremmende indsats. Og at enhedens arbejdsfokus skrifter fra
en 1:1 rådgivning til et større fokus på, hvordan kommunen kan bidrage til at dække virksomhedernes behov.
En vej kunne være at Job og virksomhed indgår i partnerskab med virksomhederne og blandt
andet understøtte virksomhederne med beskæftigelseslovgivningen.
Lederen skal have fokus på det strategiske samarbejde på tværs i kommunen og med virksomhederne, som skal sikre én indgang til den lokale virksomhedsservice, som dækker erhvervsservice og virksomhedskontakt.
De nye krav til bedre erhvervsservice og virksomhedskontakt stiller nye krav til medarbejderne, og derfor vil det være et vigtigt fokusområde for den nye leder at bidrage til opkvalificeringen af medarbejderne på dette område.
Det helt grundlæggende mål for Jobcentrets opfølgningsindsats overfor ledige borgere er job.
Om det er job på ordinære vilkår eller job på særlige vilkår, så vil målet altid være job. Dette
mål skal gennemsyre al aktivitet i Jobcentret og være et direkte udtryk for en holdning til at
ingen borger, hverken kan eller skal gå passivt på offentlig forsørgelse. Det gode liv er i et
jobcenterperspektiv altid beskæftigelse.
Kommunen har et ledelsesgrundlag og en værdibaseret personalepolitik (se bilag), som alle
ledere arbejder indenfor. Disse baserer sig på kommunens fire værdier:
 Menneskelighed og positivt livssyn
 Engagement
 Professionalisme
 Helhed
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3. Faglige og personlige kompetencer

Vores nye leder har kommunal erfaring. Du har formentlig en baggrund fra en lignende stilling eller som jobkonsulent, sagsbehandler eller tilsvarende i et Jobcenter. Uddannelsesmæssigt er det
ikke så afgørende for os, om du har en akademisk uddannelse, er uddannet som socialrådgiver eller har en kommunal uddannelse på dit CV suppleret med en socialformidleruddannelse. Men du
skal som minimum kunne dokumentere at have fagligt ledelsesansvar med i bagagen. Det er selvfølgelig optimalt, hvis du har erfaring med personaleledelse, men det er ikke et ultimativt krav.
Vi har behov for følgende faglige og personlige kompetencer hos dig:
 Du er visionær og strategisk tænkende og kan sætte retning på forandringer
 Du kan servicere og være synlig i virksomhederne i kommunen
 Du har god politisk og organisatorisk forståelse
 Du kan se muligheder i reformarbejdet
 Du har solid faglig erfaring inden for beskæftigelsesindsatsen
 Du kan først og fremmest se helheden, derefter detaljen
 Du har evnen til at skabe gode relationer – både internt og eksternt
 Du er holdspilleren, der også kan træffe beslutninger
 Du kan kommunikere både skriftligt og mundtlig med alle niveauer både internt og eksternt
 Du kan identificere dig med kommunens værdier
 Du har evner for personaleledelse og talent for at udvikle og coache medarbejderne
 Du har gode samarbejdsevner og personlig gennemslagskraft og arbejder aktivt for et positivt arbejdsmiljø, som er præget af åbenhed og samarbejde

Hvis du ikke allerede har en lederuddannelse på diplomniveau, forudsætter vi, at du er villig
til at tage en sådan og at gå i gang med den hurtigst muligt. Høje-Taastrup Kommune tilbyder alle ledere en Diplomuddannelse i Offentlig Ledelse (DOL), som gennemføres lokalt. Alle
nye ledere kommer desuden på et internt kursus inden for det første halve år af ansættelsen.
4. Løn- og arbejdsvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår med en årsløn på ca. 510.000,00 kr. ekskl. pension.
5. Vurdering af ansøgeren

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter,
der vurderer ansøgerne ud fra de ledelsesmæssige, personlige og faglige kompetencer, der er
nævnt ovenfor.
Grundlaget for vurderingen er den skriftlige ansøgning, CV, ansættelsessamtalen samt referencer fra tidligere ansættelser.
Endvidere indgår der en test i rekrutteringsforløbet. Testen udføres mellem første og anden
samtalerunde.
6. Tidsplan for ansættelse

Ansøgningsfristen udløber den 12. marts 2015.
Første samtale finder sted 17. marts 2015. Ansættelsesudvalget tager herefter stilling til,
hvem der skal indkaldes til anden samtale, som finder sted den 24. marts 2015.
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Forud for anden samtale gennemføres en test af kandidaterne af en HR-konsulent fra kommunens HR-Center. Testen er elektronisk og foregår via internettet. Umiddelbart forud for
anden samtale vil kandidaten få feedback på testen.
Inden endelig aftale om ansættelse, indhentes referencer på den kandidat, som HøjeTaastrup Kommune ønsker at ansætte i jobbet. Referencerne indhentes efter aftale med kandidaten.
Beslutning om valg af kandidat træffes umiddelbart efter anden samtale.
Forventet tiltrædelse er 1. maj 2015.
Hvis du vil høre mere om stillingen og vores forventninger, er du velkommen til at kontakte
jobcenterchef Jes Arlaud på telefon 43 35 39 66 eller mobil 21 77 69 87.
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