Daglig leder for den tværgående ungeenhed

Brænder du for at arbejde med unge?
Har du modet til at udvikle nye metoder, afprøve dem i praksis og kan du lede
forandringsprocesser?
Arbejder du ambitiøst og resultatorienteret med definerede målsætninger?
Så kan du være den daglige leder Varde Kommune har brug for til en ny Ungeenhed for en gruppe
af vores unge mellem 13-29 år.
Varde Kommune nytænker vores arbejde med kommunes unge mellem 13-29 år. Vi samler
sagsbehandlere fra børneområdet og jobcentret i en ny Ungeenhed, der skal sikre tværgående,
kontinuerlige og intensive indsatser for og med den unge hen over det 18. år.
Den nye ungeindsats er under politisk bevågenhed og de vil følge udviklingen opmærksomt. Derfor
er det vigtigt, at du motiveres af, at skulle levere på de politisk definerede mål og resultater.
Ligesom du har flair for at udnytte de økonomiske ressourcer optimalt til at sikre sammenhæng
mellem myndighed og indsatser/ tilbud til de unge.
Du vil stå med ansvaret for et team bestående af ca. 26 medarbejdere. Medarbejdernes profil
spænder fra fagkoordinatorer, UU-vejledere, virksomhedskonsulenter, uddannelsesmentorer,
uddannelsesafklaringstilbud til koordinerende rådgivere (sagsbehandlere). Medarbejderne er
specialister på enten børneområdet eller jobcentret og skal forenes i en fælles kultur og retning.
Som leder formår du at stille dig i spidsen og skabe denne fælles kultur i samspil med
medarbejderne. Du er, sammen med projektledelsen, med til at udstikke projektets retning. Du
evner blandt andet at skabe relationer til både eksterne og interne aktører, således der bliver et
fundament for samarbejde og samskabelse.
Som leder af Ungeenheden er det dit ansvar at sikre det tværfaglige fokus på opgaveløsningen, at
lovgivningen overholdes på de forskellige ansvarsområder samt at opgaverne løses indenfor de
økonomiske rammer, der er afsat af politikerne i kommunen. Det er lederens opgave, at sikre høj
faglighed og ansvarlighed i forbindelse med iværksættelse af relevante indsatser for de unge.
Opgaven indbefatter deltagelse i en række opgaver på tværs af det overordnede
myndighedsområde i Varde Kommune, med fokus på at sikre fælles serviceniveau og gode
overgange mellem de forskellige forvaltninger.
En vigtig del af Ungeenheden er de indsatser, vi kan tilbyde de unge. Derfor har du evnen til at
lede medarbejderne til aktivering af den unge, den unges netværk, uddannelsesinstitutioner,
lokalsamfund og frivillige foreninger med videre. Dit engagement omkring udvikling og innovation
smitter af op medarbejderne og du tror på, at de unge kan medvirker til at udvikle virkningsfulde
indsatser for dem selv og andre unge.

Vi forventer at du:






Har kendskab til lovningen, herunder kompleksiteten i lovgivningen på området
Har et teoretisk og praktisk fagligt fundament og viden fra enten voksen-, arbejdsmarkedseller børneområdet (begge dele er et plus), der muliggør et tæt samarbejde med andre
faggrupper og forvaltninger om fortsat udvikling
Har erfaring med forandringsprocesser
Har fokus på progression; i projektet og hos de unge
Kan fastholde fokus på udvikling med udgangspunkt i driften

Organiseringen, enheden og lederstillingen er ny. Du får derfor gode muligheder for at præge
udviklingen i både din stilling, men også i ungeindsatsen i Varde Kommune. Det er centralt at du
kan lede en proces der i høj grad er foranderlig og ofte uafprøvet.
Opslaget er opslået med det forbehold, at høringen vedr. den tværgående ungeindsats, som
løber til den 4. oktober, kan give anledning til ændringer i det foreslåede, hvilket kan få
indflydelse på indholdet i stillingen.
Hvis opslaget har vakt din interesse kan du sende din ansøgning til Birthe Laustrup på
bilc@varde.dk inden den 12. oktober 2016. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte
direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Anette Bækgaard mobil 51 19 50 91 ajak@varde.dk
eller konstitueret direktør for Børn og Unge Britta Boel mobil 23 36 91 78 eller mail
bboe@varde.dk.
Samtaler forventes afholdt fredag den 14. oktober 2016.
Vedhæftet findes høringsdokumentet.
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