BEREDSKABSDIREKTØR
SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN
Sydøstjyllands Brandvæsen søger en dynamisk og engageret beredskabsdirektør, der kan fortsætte en professionel og sikker drift, hvor der samtidig er fokus på løbende
udvikling af opgaveløsningen.
Direktøren skal etablere stærke relationer til alle aktører,
herunder særligt kontraktholderne, kommunernes politiske og administrative niveauer, virksomheder og borgere.
Direktøren skal samtidig have blik for det brede nationale
beredskabsarbejde og kunne skabe samarbejder på tværs
af beredskaber.
Den kommende direktør for Sydøstjyllands Brandvæsen bliver
beredskabets øverste administrative leder med reference til
Beredskabskommissionen.

Opgaven
Den kommende beredskabsdirektør får en bred og alsidig opgavesammensætning, som der kan læses uddybende om i den
udarbejdede stillings- og personprofil.

Personen
Det er en fordel, hvis den nye beredskabsdirektør har indsigt i
beredskabsområdet eller erfaring fra lignende opgaveområder. Det
er endvidere en fordel med ledelsesmæssig erfaring og relevant
ledelsesmæssig uddannelse, alternativt skal talentet for ledelse
være tydeligt.
Beredskabsdirektøren skal formå at være en nærværende og
synlig leder for alle i organisationen, herunder for de udførende
medarbejdere uden at have det formelle ledelsesansvar.
Beredskabsdirektøren skal kunne begå sig på alle niveauer og indgå
relevant i dialog og kommunikation med alle- både medarbejdere
i beredskabet, administration, borgmestre og en række eksterne
aktører – herunder særligt kontraktholderne og i forhold til de
nationale indsatser.
Det er en fordel med erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og gerne erfaring med at arbejde med en politisk bestyrelse.

Væsentlige opgaver er i kort form at sikre:

Det forventes, at den nye direktør har personlig gennemslagskraft
og robusthed kombineret med en dialogorienteret, tillidsvækkende, delegerende og samarbejdsorienteret stil.

▪▪ At lovgivningen opfyldes og overholdes gennem en sikker og
effektivt drevet organisation, hvor opgavevaretagelsen er kendetegnet ved høj tryghed for borgerne og beskyttelse af værdier
og miljø i de to kommuner.

Den kommende direktør skal være dygtig til at styre og se mulighederne inden for den aftalte økonomi og god til forvaltning af
kontrakter med eksterne leverandører samt have indsigt i og
erfaring med økonomistyring og budgettering.

▪▪ At kvalitet og høj sikkerhed ledsages af en omkostningsbevidst drift.
▪▪ At beredskabet indgår i et tæt samspil med kommunen om
myndighedsopgaver, således at beredskabet er en konstruktiv
medspiller i kommunernes udvikling.
▪▪ Gode politiske beslutningsprocesser båret af en tæt kontakt og godt
samspil med begge kommuners politiske og administrative niveau.
▪▪ Sikker økonomistyring og budgetoverholdelse.
▪▪ At opgavevaretagelsen er kendetegnet ved høj faglighed og en
stærk fælles kultur.
▪▪ At sikre et professionelt og robust beredskab med fokus på
medarbejdernes løbende udvikling.
▪▪ At den risikobaserede dimensionering og beredskabsplanerne
løbende justeres efter behov.
▪▪ At Sydøstjyllands Brandvæsen er på forkant med tendenser og
nye muligheder.
Direktøren skal desuden indgå i de nationale opgaver på beredskabsområdet og være åben for at etablere samarbejde med andre
beredskaber.

Andet
Læs mere om Sydøstjyllands Brandvæsen på
www.sojbv.dk, og læs mere i stillings- og personprofilen på
www.muusmann.com/stillinger/
Tiltrædelse: 1. november 2019
Lønniveau er ca. 679.000 kr. samt vagttillæg på ca. 61.000 kr. årligt
plus pension. Lønnen forhandles inden for rammerne af Aftale om
aflønning af chefer.
Ansøgningsfrist: Mandag den 9. september 2019.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger/
Yderligere oplysninger: Kontakt gerne formand for Beredskabskommissionen, borgmester Peter Sørensen, på tlf. 7629 2000, eller
konsulent hos MUUSMANN, Lars Bo Pedersen, på tlf. 4022 87 18.

