Projektleder til tværfagligt projekt målrettet sårbare familier i
Skanderborg Kommune
Vil du være med til at udvikle og styrke indsatsen for børn og familier i sårbare positioner i
Skanderborg Kommune? Har du mod på at være den, der skal facilitere fælles retning på tværs af
Sundhedstjenesten og Dagtilbud i et 2-årigt projekt? Så er du måske vores kommende projektleder
til projektet ”De første 1000 dage”.
Skanderborg Kommune har fået bevilget 1,5 mio. kr. fra satspuljen ”Sundhedsplejebesøg de første
1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud” til et tværfagligt projekt målrettet
sårbare familier. Vi søger derfor en dygtig projektleder, der selvstændigt og med sikker hånd kan
styre projektet i mål. Stillingen er en ansættelse på 30 timer med 20 timer til projektledelse og 10
timer i sundhedsplejen. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest per 1. oktober 2019.
Om stillingen
Projektet ”De første 1000” dage har til formål at udvikle sammenhæng i indsatser på tværs af
dagtilbud og sundhedsplejen, til de nyfødte og deres forældre som er i en sårbar position.
Som projektleder skal du gå forrest og sikre projektets fremdrift, så vi får:
•
•
•

Styrket og systematiseret vores tidlige opsporing gennem kompetenceudvikling af
sundhedsplejen og øget samarbejde med Dagtilbud
Videreudvikle de helt tidlige og forebyggende sundhedsfaglige indsatser
Gentænke vores tilbud og indsatser til sårbare familier gennem et styrket samarbejde på
tværs af sundhedsplejen og dagtilbud

Din kompetence- og personprofil
Du har grunduddannelse som sundhedsplejerske og har en relevant videregående uddannelse –
gerne kombineret med en projekt- eller proceslederuddannelse. Du formår at holde balancen i en
travl og kompleks hverdag, hvor dagene ikke er ens.
Derudover forestiller vi os, at du har:
•
•
•
•
•
•

Dokumenteret erfaring med proces- og projektledelse af større tværgående projekter
Lyst til at samarbejde med mange forskellige fagligheder om at udvikle indsatserne for
sårbare børn og familier
Erfaring med facilitering af både små og store møder
Lyst til at arrangere temadage
Erfaring med, eller mod på, at udvikle evalueringsdesign og selv gå forrest i både
indsamlingen af empiri og i udarbejdelsen af den efterfølgende afrapportering
Gode kommunikationsevner i både skrift og tale samt evne at rumme mange forskellige
målgrupper

•

Erfaring fra en politisk ledet organisation

Vi tilbyder:
•
•
•
•

En spændende projektlederstilling med høj grad af selvstændighed i den daglige
arbejdstilrettelæggelse
En mulighed for at omsætte Kommunen 3.0 i praksis
Mulighed for både personlig og faglig udvikling
Et stærkt kollegialt fællesskab med god mulighed for sparring

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er til og med november 2021, og er en kombinationsstilling med 20 timer/uge til
projektledelse og 10 timer/uge til arbejdet i sundhedsplejen. Herefter overgår stillingen til
funktioner i sundhedsplejen. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest per 1. oktober
2019. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsesstedet er Fagsekretariatet Børn og Unge, som er beliggende i det fælles
administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Du bliver ansat i
Sundhedstjenesten, hvor du vil have tilknytning til det tværgående konsulentteam i Børn og Unge.
I det daglige vil du få et tæt samarbejde med chef og teamledere for sundhedstjenesten og chef
for dagtilbudsområde. Projektet vil være forankret i Sundhedstjenesten.
Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Sundhedstjenesten
Bodil Lauridsen på tlf. 23 26 59 28 eller Chef for dagtilbudsområdet Charlotte Styver 24 99 87 24.
Søg stillingen
Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest søndag den 25. august
2019 kl. 23.59.
Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. august 2019. De udvalgte kandidater vil modtage
besked via telefonisk opringning mandag den 26. august 2019
Om Fagsekretariatet Børn og Unge
Fagsekretariatet Børn & Unge beskæftiger sig med kommunens borgere mellem 0 og 18 år. Dette
dækker over alt fra skoler, dagtilbud, PPR, og sundhedstjeneste til SSP og special- og
socialrådgivning. Børn og Unges opgave er, at understøtte den enkelte families bestræbelse på at
skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i trygge rammer. Dette sker alt
sammen under den politiske vision, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har oplevelsen
af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

