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Lejre får ny vice-
kommunaldirektør
Peter Olsen, der er centerchef
for job og borgerservice i Fre-
derikssund Kommune, overta-
ger 1. juni stillingen som vice-
kommunaldirektør i Lejre efter
Henrik Nielsen, der i februar
som tidligere omtalt skiftede til
den tilsvarende stilling i Sorø
Kommune.
Peter Olsen, 43 år, er cand.jur.
fra Københavns Universitet i
2005 og er master i offentlig
administration fra CBS 2017.
Allerede inden sin eksamen
som jurist blev han fagspecia-
list på beskæftigelsesindsat-
sen i Gladsaxe Kommune, og i
2007 rykkede han til Helsingør
Kommune som afdelingsleder
i jobcentret. Herfra kom han
i 2011 til Gribskov Kommune
som jobcenterchef, et par år se-
nere arbejdsmarkedschef.
Peter Olsen blev i 2015 chef for
kommunens Center for Borger-
service og Beskæftigelse, inden
han i maj 2019 skiftede til sin
nuværende stilling som center-
chef for job og borgerservice i
Frederikssund Kommune.
Peter Olsen bor i Frederiks-
sund.

Ny forsyningsdirektør
i Lyngby-Taarbæk
FlemmingHornNielsen er
tiltrådt somadministrerende
direktør for Lyngby-Taarbæk
ForsyningA/S (drikkevand,
spildevand og affald). Hanhar
overtaget stillingen efter Per
Plannthin, somhavde siddet i

stolen, siden forsyningsselska-
bets stiftelse i 2009 og har etab-
leret selvstændig virksomhed.
Flemming Horn Nielsen er
54 år og har det meste af sin
30-årige erhvervskarriere væ-
ret leder i olie- og gasbranchen.
Først otte år i Mærsk, hvor han
stoppede i 1998med en slutstil-
ling som ansvarlig for boretek-
nologi vedMaersk Oil Qatar.
Var derefter 20 år i DONG
Energy, hvor han senest var
landechef for olie- og gasakti-
viteterne i Danmark og fulgte
med som direktør, da olie- og
gasaktiviteterne blev solgt
til den schweiziske koncern
INEOS. Flemming Horn Niel-
sen er civilingeniør fra DTU
og bor i Holte, så han har godt
kendskab til Lyngby-Taarbæk,
hvor han tiltrådte som forsy-
ningsdirektør 15. april.

Kalundborg henter
ny centerchef i Sorø
Kalundborg Kommune har
ansat Randi Brodin, centerle-
der for Handicap og Psykiatri
i Sorø Kommune, som ny cen-
terchef for Misbrug og Social-
psykiatri. Hun efterfølger her
Mille Schjoldan, der er blevet
socialchef i Køge Kommune.
Randi Brodin, 57 år, har ud-
dannelser inden for psykiatri
og ledelse, men er oprindelig
bankuddannet. ”Det er vigtigt
for mig, at der er styr på både
økonomien og den sociale kapi-
tal”, anfører hun. Randi Brodin
har været ansat ved Sorø Kom-
mune siden 2006, hvor hun i
forbindelse med strukturrefor-
men blev leder af dagområdet i
socialpsykiatrien.
Randin Brodin forud ansat på
samme område i Vestsjællands
Amt. I januar 2012 blev hun
souschef i center for psykoso-
ciale indsatser i Sorø og har
siden januar i år været konsti-
tueret centerleder for handicap
og psykiatri. Randi Brodin bor
i Høng, og hun tiltræder 1. juni
centerchefstillingen i Kalund-
borg Kommune.

Job-
skifte

To nye centerchefer
i Gribskov
Gribskov Kommune har delt
den hidtidige social- og sund-
hedsforvaltning i to områder.
Det er sket i fortsættelse af, at
den hidtidige social- og sund-
hedschef, Rikke Østergaard
Asmussen, er fratrådt til fordel
for en stilling som chefkonsu-
lent i konsulenthuset Substans
i Frederiksberg Kommune.
Gribskov Kommune har i ste-
det ansat Mette Bierbaum som
centerchef for området sund-
hed og ældre og EricaMaria
Tromp som centerchef for om-
rådet social, børn og voksne.
Mette Bierbaum, 50 år, der
tiltrådte 1. april, har i forvejen
en lang karriere ved Gribskov
Kommune og har tidligere væ-
ret direktør for social-, sund-
heds- og beskæftigelsesområ-
derne, men fratrådte i 2018 af
private årsager.
Mette Bierbaum er cand.scient.
pol. fra Aarhus Universitet, har
diplomuddannelse fra COK
og har studeret ved Harvard
University i et par år. Efter sin
eksamen i Aarhus i 1998 blev
hun fuldmægtig i Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning og i

2001 specialkonsulent i ledel-
sessekretariatet ved Den So-
ciale Højskole i København. I
2004 skiftede hun til konsulent
i ældreservice ved Græsted-
Gilleleje Kommune, der i 2007
indgik i dannelsen af Gribskov
Kommune. Mette Bierbaum
blev teamleder i den nye kom-
munes sundhedsafdeling og i
2008 vicesundhedschef, senere
centerchef for social og sund-
hed og i 2013-2018 direktør. I
august 2018 forlod hun Gribs-
kov Kommune og blev direktør
og medejer af konsulenthu-
set Bierbaum&Co., men er nu
vendt tilbage til Gribskov.

EricaMaria Tromp, 56 år, er
læreruddannet 1998 og har
desuden enmaster i organi-
sationspsykologi fra Roskilde
Universitetscenter 2007 og
enmaster i udsatte børn og
unge fra Aalborg Universitet
2015. Hun startede sin lærer-
karriere i Gladsaxe Kommune
som viceskoleleder ved Eng-
havegårdskolen og blev i 2000
skoleleder ved Parkvejskolen i
Birkerød. I 2004-2007 var hun
ansat ved behandlingstilbud-
det Fønix i Karlebo, derefter
viceforstander, efterfølgende
forstander ved døgninstitutio-
nen Donekrogen ved Frede-
rikssund. I juli 2013 rykkede
EricaMaria Tromp til Køben-
havns Kommune som område-
chef ved Borgercenter Voksen
Nørrebro og blev i februar 2016
områdechef ved Borgercenter
Handicap, et halvt år senere
centerchef. Hun tiltrådte 1. maj
som centerchef for området so-
cial, børn og voksne i Gribskov
Kommune.
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Sekretariatschef for
midtjysk udvikling
RegionMidtjylland har ansat Ja-
neBaad Jensen, der er sekreta-
riatschef i det fælleskommunale
BusinessRegionAarhus, i en
nyoprettet stilling som sekretari-
atschef forRegionalUdvikling.
JaneBaad Jensen, 49 år, er cand.
scient.pol. fra AarhusUniversi-
tet 1997, harHD i organisation
og ledelse fraHandelshøjskolen i
Aarhus og har enmaster i ledelse
og innovation fraAarhusUni-
versitet ogCBS.Hun indledte
sin erhvervskarriere i 1999 som
analytiker vedAarhusAmts se-
kretariats- og udviklingsafdeling,
rykkede i 2004 til Børn ogUnge i
AarhusKommune somkonsu-
lent og året efter til RegionMidt-
jylland somchefkonsulent på er-
hvervsudvikling. I 2007 skiftede
JaneBaad Jensen til Skander-
borgKommune somorganisati-
onskonsulent på udviklingsom-
rådet og var leder af kommunens
strategiske center, da hun imarts
2015 blev sekretariatschef i Busi-
nessRegionAarhus, der er et
samarbejdemellem 12 østjyske
kommuner. JaneBaad Jensen
tiltræder 1. juni som sekretari-
atschef forRegionalUdvikling
i RegionMidtjylland.Hunbor i
Adslev vest for Aarhus.

FARVEL TIL

Coronaramt udvalgs-
formand udtræder
GretheHestbech (SF), hidtil ud-
valgsformand i Struer Byråd, er

udtrådt af byrådet på grund af
sygdom, idet hun er smittetmed
coronavirus og indlagt.Hun er
78 år og har væretmedlemaf
byrådet 1986-1990 og igen siden
1998.Hun var formand for by-
rådets social- sundheds- og ar-
bejdsmarkedsudvalg samt bl.a.
medlemaf økonomi-, erhvervs-
og bosætningsudvalget.Hendes
plads i byrådet er overtaget af
pædagogHanneDorthe Jacob-
sen. Valg af ny udvalgsformand
sker senere.

Fanøs kommunal-
direktør stopper.
VibekeKinch fratræder sin stil-
ling somkommunaldirektør
i FanøKommune, når hendes
kontrakt udløber ved udgangen
af september. Det har hunmeldt
ud og har anført, at hun efter-
følgende vil holde fri, nyde livet
og sine fritidsinteresser. Det har
der ikke væretmeget tid til i kar-
rierens løb.
VibekeKinch, 63 år, er lærerud-
dannet (Ribe Statsseminarium),
har eksamen i almen pædago-
gik (Danmarks Lærerhøjskole)
og enmaster i offentlig ledelse
(SyddanskUniversitet). Efter
sin lærereksamen i 1980 blev
hun ansat på den daværende
specialskole Peterholmsskolen
i Vejle Kommune og i 1987 på
Voksenskolen i samme kom-
mune. I 1993 blev VibekeKinch
udviklingskonsulent i Vejle Amt
og skiftede to år senere til leder
af specialskolen Skovagersko-
len i JellingKommune.Herfra
rykkede hun i 1998 til Vejle Amt
somkontorchef for undervis-
nings- og kulturforvaltningen. I
2003 komhun til AarhusKom-
munes skoleforvaltning som
udviklingschef, blev halvandet
år senere konstitueret skoledi-
rektør, og i forbindelsemed en

ændring afmagistratsafdelin-
gens struktur 1. januar 2006
blev hun børn- og ungechef. I
december 2007 rykkedeVibeke
Kinch til Fredericia Kommune
somdirektør for børn og kultur.
Det var herfra, at hun 1. oktober
2014 kom til Fanø somkommu-
naldirektør.

Folkemødets direktør
har sagt op
Direktør for Foreningen Folke-
mødet (Bornholm), Mads Ak-
selbo Holm, har opsagt sin stil-
ling og fratræder 30 juni. Han
oplyste ved opsigelsen, at han
ikke har aftale om et andet job.
Mads Akselbo Holm er 39 år og
opvokset på Bornholm. Han er
cand.mag i arabisk fra Køben-
havns Universitet i 2009. Han
kom til Bornholmmed stor
event-erfaring, senest fra godt
fem år i produktions- og event-
selskabet NusNus Aps, som
blandt andet havde afviklet
store festivaler somDistortion
København og Karusel Odense
og var administrerende direk-
tør, da han i 2016 aftalte an-
sættelse som direktør for For-
eningen Folkemødet, der var
stiftet i april samme år. For-
eningen overtog 1. januar 2017
Folkemødet fra Bornholms
Regionskommune, og samtidig
tiltrådteMads Akselbo Holm
som direktør. ”Udover at fri til
min hustru har mit livs bedste
beslutning været at takke ja
til stillingen som direktør for
Folkemødet og rykke hele vo-
res familie til Bornholm”, siger
Mads Akselbo Holm.
Folkemødet 2020 er aflyst på
grund af coronakrisen og de
mange afledte konsekvenser.
Det er meddelt, at der igen er
Folkemøde i Allinge 17.-20.
juni 2021.

Syddjurs’ erhvervs-
og beskæftigelses-
chef fratrådt
Efter kun godt to år i stillingen
erMette Vestergaard Byskov
fratrådt som chef for Erhverv
og Beskæftigelse i Syddjurs
Kommune.
MetteVestergaardByskov, 55 år,
er oprindeligt shippinguddannet
og har bl.a.masteruddannelse
i offentlig ledelse fra Aarhus
Universitet samt diplomuddan-
nelser i ledelse og i vejledning
fraViaUniversityCollege.Hun
kom til SyddjursKommune 1.
april 2018 fra en lang årrække
vedHorsensKommune, senest
somchef for Arbejdsmarked og
Integration og forud bl.a. leder af
jobformidling, ydelse og sekre-
tariat samme sted.

Også social- og fami-
liechefen fratrådt
Christina Kaae har i gensidig
forståelse med direktionen i
Syddjurs Kommune valgt at
fratræde sin stilling som so-
cial- og familiechef. Christina
Kaae kom til Syddjurs Kommu-
ne i marts 2014 som familie-
chef og blev i januar 2018 afde-
lingschef for Social og Familie.
Christina Kaae, 56 år, er ud-
dannet socialrådgiver fra Den
Sociale Højskole og senere
cand.scient.soc. fra Aalborg
Universitet. Hun var 2002-
2005 afdelingsleder på familie-
området i Vejle Amt og derefter
i to år leder på det tilsvarende
område i Aarhus Amt. Herfra
skiftede hun til revisions- og
rådgivningsvirksomheden
BDO, hvor hun var chefkon-
sulent på det specialiserede
socialområde frem til ansæt-
telsen i Syddjurs – afbrudt af to
år i 2010-2012 som selvstændig
med CKS Consulting.
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RUNDE ÅR

75
Peter Storm (S), psykolog og
medlem afMiddelfart Byråd
siden 2014, fylder 75 år den 7.
maj. Han ermedlem af børn-,
kultur- og fritidsudvalget og
af det rådgivende naturudvalg
(§ 17, stk. 4), desuden formand
for naturparkrådet ved den
fælleskommunale Naturpark
Lillebælt. Han er uddannet
psykolog og har bl.a. arbejdet i
Vejle Amts distriktspsykiatri og
været næstformand i landsor-
ganisationen Sind. Han er aktiv
som forfatter af lokalhistorie
samt fag- og skønlitteratur. Og
er oldebarn af politikeren Peter
Sabroe og barnebarn af Poul Sa-
broe (DenGyldenblonde).

Finn Gerdes (S), pensionist og
medlem afHvidovre Kommu-
nalbestyrelse siden 1994, fylder
75 år den 18. maj. Han ermed-
lem af teknik- ogmiljøudvalget,
af bygge og planudvalget samt i
bestyrelserne for rensefælles-
skabet BIOFOSHolding A/S, for
Pumpe- og Digelaget Avedøre
Holme og Fjernvarmecentralen
AvedøreHolme, desuden i re-
præsentantskabet for trafiksel-
skabetMovia. FinnGerdes er
udlært snedker og var konsu-
lent i Arbejdernes Landsbank
fra 1986, og indtil han i 2007
gik på pension. På fødselsdagen
er åbent hus på privatadressen
Kalkager 16 kl. 12-16.

70
Helge Fredslund (V), direktør
ogmedlem af Odsherred Byråd
siden 2007, forudmedlem fra
december 1999 af kommunal-
bestyrelsen i sammenlægnings-

kommunenDragsholm, fylder
70 år den 11. maj. Han er i inde-
værende valgperiodemedlem af
miljø- og klimaudvalget. Helge
Fredslund er direktør for eget
firma, der importerer vin og
udlejer erhvervsejendomme og
boliger. Hvis coronasituationen
tillader det, er der på fødselsda-
gen åbent hus fra kl. 15 på Star-
reklintevej 16 i 4534Hørve.

Marianne Zangenberg (K),
frisørmester ogmedlemafGen-
tofteKommunalbestyrelse siden
1994, fylder 70 år den 15.maj.
Hun er i kommunalbestyrelsen
formand for bygnings- og arki-
tekturudvalget samtmedlem
af teknik- ogmiljøudvalget, af
ældre-, social- og sundhedsud-
valget og af kultur-, unge- og fri-
tidsudvalget.MarianneZangen-
berg er uddannet frisør og har
siden 1976haft egen salon, som
er flyttet tre gange,men inden
for en strækning på 100meter af
Ordrupvej i Charlottenlund.

Hans Ole Sørensen (S), der
har været kommunalpolitiker i
snart 40 år, fylder 70 år den 19.
maj. Han har væretmedlem af
Lolland Byråd, siden storkom-
munen blev dannet i 2007, og
han var forudmedlem af Rødby
Byråd fra 1982, borgmester fra
2002 og frem til kommune-
sammenlægningen. Hans Ole
Sørensen er i det nuværende
byrådmedlem af økonomiud-
valget, af social- og arbejds-
markedsudvalget og af tek-
nik- ogmiljøudvalget, desuden
formand for Lolland Falster
Airport samt i bestyrelserne for
Maribo Gymnasium og Lolland
Forsyning. Hans Ole Sørensen
er uddannet skatterevisor.

Carsten Nielsen (S), selv-
stændig ogmedlem af Fredens-
borg Byråd siden 2006, fylder
70 år, den 27.maj. Han er i by-
rådet næstformand i kulturud-
valget samtmedlem af plan-,
miljø- og klimaudvalget og af
infrastruktur og teknikudval-

get. Han er uddannet shipping-
mand og har været selvstændig
erhvervsdrivende siden 1984,
i øjeblikketmed termografi af
gamle huse.

60
Preben Storm (S), fællestillids-
repræsentant og kommunalpo-
litiker siden 2002, fylder 60 år
den 8.maj.Hans kommunalpoli-
tiske karriere begyndte i Gråsten
Kommune, som i 2007 indgik i
dannelsen af dennye Sønder-
borgKommune, hvor han blev
medlemaf byrådet.Her er han
formand for social- og seniorud-
valget,medlemaf handicaprå-
det og gruppeformand. Preben
Stormer fællestillidsrepræsen-
tant hosDanfossGråsten og er i
bestyrelsen for 3FAabenraa.

Tonny Gjersen (SF), medlem
af Langeland Kommunalbesty-
relse siden 2018, fylder 60 år
den 9. maj. Han er her næstfor-
mand i lærings-, social- og kul-
turudvalget samt i bestyrelsen
for den kommunale ungdoms-
skole. Indtil lukningen var
Tonny Gjersen i 22 år pæda-
gogisk assistent i Børnehuset
Rævehøj i Humble og var med-
lem af bestyrelsen for PMF
Fyn (PædagogiskMedhjælper
Forbund).

Henrik Kjær (EL), medlem
af Ringsted Byråd siden 2018,
fylder 60 år den 12. maj. Han er
her medlem af økonomiudval-
get, social- og arbejdsmarkeds-
udvalget samt plan- og bolig-
udvalget, desuden udpeget til
KKR Sjælland. Han blev tidli-
gere i år ansat i et seniorjob i
Café Ingeborg i Ringsted, mø-
dested for byens pensionister,
og han var forud omsorgsmed-
hjælper i et bosted for fysisk og
psykisk udviklingshæmmede.
Han har tidligere været sekre-
tariatsleder hos Enhedslisten.

Jonna Nielsen (S), medlem
af Bornholms Kommunalbe-
styrelse siden 2014, fylder 60
år den 13. maj. Hun er med-
lem af job-, udviklings- og
fritidsudvalget og af social-
og sundhedsudvalget samt
næstformand i det regiona-
le arbejdsmarkedsråd RAR
Bornholm. Jonna Nielsen er
næstformand i 3F Bornholm
og var forud faglig sekretær
samme sted.

Dennis Fridtjof (S), fagfor-
eningsformand samtmedlemaf
GuldborgsundByråd siden 2014,
forudmedlemafNystedByråd
2004-2006, fylder 60 år den 13.
maj.Han ermedlemaf beskæf-
tigelsesudvalget og formand for
et § 17, stk. 4-udvalg vedr. part-
nerskab for opkvalificering og
uddannelse, desuden i besty-
relsen forMiddelaldercentret.
Dennis Fridtjof har i 12 år været
formand forDanskEl-Forbund i
afdelingen Storstrøm.

Anne Madsen (S), net-
værkskoordinator og medlem
af Sorø Byråd siden 2002, fyl-
der 60 år den 16. maj. Hun er
medlem af økonomiudvalget, af
børne- og undervisningsudval-
get samt gruppeformand. Anne
Madsen er oprindeligt pæda-
goguddannet, men har de sene-
ste 10 år været netværkskoor-
dinator i Ringsted Kommunes
sundhedstjeneste, forud afde-
lingsleder i Sorø Kommune.
Hun er partiets borgmester-
kandidat og er opstillet til Fol-
ketinget.

Tina Tving Stauning (S), selv-
stændig ogmedlem af Frede-
rikssundByråd siden 2002,
fylder 60 år den 26.maj. Her er
hun 2. viceborgmester, grup-
peformand og borgmesterkan-
didat, og hun er formand for
teknisk udvalg samtmedlem af
økonomiudvalget og af plan- og
miljøudvalget. Desuden i besty-
relsen for bl.a.Museumskoncer-
nenROMU (RoskildeMuseum),
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HMNNaturgas, Fjordforbin-
delsen Frederikssund, Vestfor-
brænding. Tina Tving Stauning
er oprindeligt uddannet biblio-
tekar og var 1982-2015 bibliote-
kar/faglig specialist på Frede-
rikssundBibliotekerne, derefter
i godt et år projektleder i Fre-
derikssundsUdviklingscenter
for Børn og Børnekultur. Og
det seneste par år har hun dre-
vet rådgivningsvirksomheden
Stauning Communication.Hun
har enmaster i kommunikation
fra RoskildeUniversitet 2015
og afsluttede i år CBSExecutive
Bestyrelsesuddannelse.

50
Karsten Längerich (V), borg-
mester ogmedlem af Allerød
Byråd siden 2018, fylder 50 år
den 13. maj. Karsten Längerich
er født og opvokset i Allerød.
Han blev cand.polit. fra Kø-
benhavns Universitet i 2000 og
skrev speciale om kommunal
økonomi. Efter sin eksamen
blev han ansat i Øresundbro
Konsortiet I/S som analytiker
og blev seneremarkedschef
med ansvaret for at få flere til
at benytte broen. Han arbej-
dede her indtil overtagelsen af
borgmesterhvervet.

Bettina Bøcker Kjeldsen (S),
sagsbehandler ogmedlem af
Brønderslev Byråd siden 2018,
fylder 50 år den 26.maj. Hun er
medlem af beskæftigelsesud-
valget, af børne- og skoleudval-
get og næstformand i handica-
prådet, desuden udpeget af KL
til den sociale ankestyrelse.
Og er udpeget til socialdemo-
kraternes borgmesterkandidat
ved byrådsvalget i 2021. Bet-
tina Bøcker Kjeldsen har siden
2014 været sagsbehandler på
A-kasseområdet i 3F Aalborg,
var forud det samme i 3FMidt-
vendsyssel. Har siden 1992 ar-
bejdet i fagbevægelsen.

40
Mahmed Naghdiani (K), di-
rektør og medlem af Helsingør
Byråd siden 2018, fylder 40 år
den 16. maj. Han er medlem af
børne- og uddannelsesudvalget
og af social- og beskæftigelses-
udvalget. Mahmed Naghdiani
er direktør for to virksomhe-
der: Et forsikringsagentur og
en kæde af elektronikbutikker,
der er beliggende på Sjælland
og Fyn.

Kristian Petersen (S), fæl-
lestillidsmand ogmedlem af
Odsherred Byråd siden 2018,
fylder 40 år den 22.maj. Han er
i byrådetmedlem afmiljø- og
klimaudvalget, af børn- og un-
geudvalget (tvangsfjernelser) og
af styregruppen for det tvær-
kommunale projekt, Fishing
Zealand, desuden næstformand
for AOFOdsherred og i besty-
relsen for 3FHolbæk-Odsher-
red. Kristian Petersen blev for
18 år siden ansat sommaskin-
operatør vedNKTAsnæs, hvor
han siden 2009 har været fæl-
lestillidsmand. Han er desuden
deltidsbrandmand i Asnæs,
hvor han bor.

Morten Andersson (S), civil-
ingeniør ogmedlem af Balle-
rupKommunalbestyrelse siden
2018, fylder 40 år den 25.maj.
Han ermedlem af teknik- og
miljøudvalget samt af bestyrel-
sen for vandselskabet Novafos
Ballerup.Morten Andersson
er civilingeniør i produktion
& ledelse fra DTU og har siden
2014 været områdechef i PFA
Pension. Han er tidligere pro-
fessionel fodboldspiller i AB og
er i bestyrelsen for AB’s fod-
boldafdeling. Da reception er
opgivet, opfordrer fødselaren
til, at man i stedet for gaver be-
tænker Landsorganisationen af
Kvindekrisecentre LOKKmed
bidrag (Mobilpay 862861).

25
Malte Mathies Løcke (S),
studerende og medlem af Fre-
deriksberg Kommunalbesty-
relse siden 2018, fylder 25 år
den 16. maj. Han er medlem af
arbejdsmarkeds- og uddan-

nelsesudvalget, af bolig- og
ejendomsudvalget og af bør-
neudvalget, desuden næstfor-
mand i AOF Frederiksberg-
København, i bestyrelsen for
DSU Frederiksberg samt i
bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet
Frederiksberg, hvor han bor.
Malte Mathies Løcke studerer
statskundskab på Københavns
Universitet. •

FÅ NYHEDERNE
GRATIS
Hold dig opdateret
med kommunale nyheder
hver dag. Tilmeld dig på
danskekommuner.dk, og få
nyhederne leveret i din
indbakke.



Koncernchef til Beskæftigelses-
og Socialforvaltningen
Odense Kommune

OdenseKommune søger en fremsynet, ambitiøs og drifts-
sikker koncernchef for Jobrehabilitering.

Opgaven
Koncernchefen får ansvar for Jobrehabilitering. Området udgør,
sammen med fagområderne Job og Virksomhed, Uddannelse og
Ydelser, den koncernledede organisering af forvaltningen. Fag-
områderne ledes af fagchefer, og til hver fagchef er der tilknyttet
et antal afdelinger med en daglig leder. Den nye koncernchef for
Jobrehabilitering skal lede et område med to fagchefer og i alt ca.
300medarbejdere.

Den nye koncernchef skal styrke, udvikle og nytænke indsatserne i
forhold til de aktivitetsparate over 30 år, ressourceforløbsborgere og
revalidender i samarbejdemed koncernchefen for Job og Virksom-
hed samt videreudvikle indsatserne i forhold til den sundhedsfrem-
mende og forebyggende indsats og til udsatte grupper i samfundet.
Det er afgørende, at koncernchefen brænder for udsatteområdet.
Den politiskemålsætning er, at socialt udsatte borgere skal have et
godt liv, og at hjemløsheden skal afskaffes i Odense.

I Odense Kommune er der fokus på eksekvering, resultatskabelse
og det, der virker. Koncernchefen skal understøtte denne tilgang.
Koncernchefen har ansvaret for at understøtte og udvikle det gode
samarbejde med en række sociale aktører og have blik for det
tværgående samarbejde i forvaltningen og på tværs af kommunen.
Koncernchefen refererer til administrerende direktørRené Junker og
kommer til at indgå ienkoncernledelsemed i alt femkoncernchefer.

Personen
Koncernchefenskalbrænde for ledelsesopgavenog forathjælpeandre
mennesker og have evner for at lede,motivere og implementere gen-
nem andre.Den nye koncernchef skal have stor integritet og gennem-
slagskraft samt formå at varetage ledelsesfunktionenmed udgangs-
punkt ien tværfagligoghelhedsorienteret koncernledelsestilgang.

Den nye koncernchef skal være en konsekvent afslutter, der kan
sikre implementeringen af strategiskemål og politiske beslutninger.
Koncernchefen skal være en holdspiller, somkan skabe en god kultur

og trivsel samt motivere organisationen til at skabe resultater på
området i samspil med de øvrige koncernområder.

Det forventes, at den nye chef:
• Kan varetage den overordnede faglige, udviklings- og driftsmæs-

sige ledelse af Jobrehabilitering og sikre en økonomi i balance

• Evner at realisere tværgående strategiske indsatser og imple-
mentering af kommunens beskæftigelses- og socialpolitik

• Aktivt bistår direktøren med rådgivning og betjening af rådman-
den og de politiske udvalg på området

• Sikrer dialog, involvering ogmedejerskab i hele forvaltningen

• Har dokumenteret ledelseserfaring – herunder ledelse af ledere

• Kan dokumentere resultater fra en politisk styret organisation,
hvor tværfagligt samarbejde og partnerskaber har været drivkraf-
ten i resultatskabelsen

• Har indgående kendskab til beskæftigelses- og/eller det
sociale område

• Har forståelse for de politiske mål, mekanismer og tankegange,
der styrer det beskæftigelsespolitiske område

• Har relevant professionelt netværk og kontaktflader

Andet
Læsmere om stillingen påwww.muusmann.com/stillinger.Her kan
stillings- og personprofilen ses.

Tiltrædelse: 1. august 2020.
Ansøgningsfrist: Søndag den 17. maj 2020 kl. 23.59
Søg stillingen påwww.muusmann.com/stillinger.

Kontakt gerne administrerende direktørRenéJunker, tlf. 63 75 4001,
eller administrerende direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf.
81 71 75 16.
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