Teamleder til Sundhedstjenesten i Børn & Unge, Skanderborg Kommune
Sundhedstjenesten i Børn & Unge, Skanderborg Kommune søger snarest muligt og senest den 1.
oktober 2019 en sundhedsfaglig teamleder. Som teamleder skal du både være
udviklingsorienteret og sikre, at den daglige drift fastholder et højt fagligt niveau.
Om Sundhedstjenesten
I Sundhedstjenesten er der ansat ergo- og fysioterapeuter samt sundhedsplejesker.
Sundhedsplejen er tilrettelagt som en kombineret ordning med 20 sundhedsplejersker inkl. chef
og to teamledere. Vores hverdag er præget af, at vi er ambitiøse og sætter kvalitet i forhold til
kerneopgaven. Vi er i et inspirerende, engageret og udviklende arbejdsmiljø i en mangfoldig
kultur, og vi kan lide at være i et udviklende fagfagligt og tværprofessionelt samarbejde.
Som teamleder skal du have autorisation som sygeplejerske og specialuddannelsen som
sundhedsplejerske.
Kerneopgaven i Sundhedsplejen
I sundhedsplejen i Skanderborg Kommune arbejder vi med mange differentierede tilbud i forhold
til vores kerneopgave.
Vi arbejder med forældregrupper i form af Familieiværksætterne og vi har mor/barn-grupper samt
gruppetilbud til kvinder, der har det svært efter fødslen. Derudover har vi specialiserede tilbud
såsom Bydelsmødre og TRAPPAN som er kriseinnovationsforløb for voldsramte børn og unge samt
småbørnsteam og overvægtsklinik for børn og unge.
Vi har hjemmebesøg med en besøgsprofil med 8 hjemmebesøg og konsulentfunktion i dagtilbud. På
småbørnsområdet er vi en del af et landsdækkende projekt ”Sundhedsplejersker styrker
integrationen”, og per 1. januar 2018 fik vi bevilliget satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til tidlig
indsats på projekt ”Godt på vej, sammen med forældrene”. Derudover har vi fra medio august
2019 fået bevilliget satspuljemidler til projekt ”De første 1000 dage”, som ligeledes fokuserer på
tidlig indsats i samarbejde med Dagtilbud.
I Skolesundhedsplejen varetager sundhedsplejen den lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelse.
På de forskellige årgange er der tilbud til børn både på individ- og gruppeniveau. Der er på
nuværende tidspunkt fokus på udvikling af skolesundhedsplejen bl.a. ved hjælp af det
tværprofessionelle arbejdsredskab skolesundhed.dk, hvor nøgleordene er meningsfyldte
fællesskaber, sundhedspædagogik og udvikling af robusthed. I de næste år skal
skolesundhedsplejen i samarbejde med PPR og myndighed udvikle indsatser til børn med angst,
depression, ADHD og spiseforstyrrelser. Disse indsatser skal ses i lyset af de nyligt udgivne
forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen.

Der er blandt de fagprofessionelle forskelligt kompetenceniveau. I relation til den individuelle
kompetenceudvikling, arbejdes der med ansvarsområder og funktioner, hvor inddragelse af
evidensbaseret viden og teori er omdrejningspunktet. Der er en høj grad af borgerinvolvering.

Om stillingen
Som teamleder i sundhedsplejen skal du:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

arbejde strategisk og visionært samt se udvikling, drift og kvalitetssikring som et centralt
omdrejningspunkt
være medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrug
prioritere udviklingen af sundhedsplejen med en vision om at højne kvaliteten med afsæt i
”hvad er nødvendigt og hvad er tilstrækkeligt”
have en personlighed med et åbent, tillidsvækkende og imødekommende væsen
samarbejde tværfagligt – såvel internt og eksternt med kommunens samarbejdspartnere
være ambitiøs og målrettet på afdelingens vegne
motivere, lytte og handle i relation til de selvtilrettelæggende fagprofessionelle og dine
samarbejdspartnere i relation til kerneopgaven og dermed medvirke til at skabe et godt
arbejdsmiljø
skabe struktur, systematik og overblik samt kunne omsætte organisationens mål til
handling igennem din ledelse
være meningsskabende over for de selvledende fagprofessionelle gennem konstruktiv og
præcis kommunikation
indgå i dialog og være reflekterende
være nysgerrig og innovativ
fremtræde med naturlig autoritet, være handlekraftig, kunne gå forrest og sætte rammen
kunne dokumentere evt. lederuddannelse eller have ønske om at tage en lederuddannelse

Som teamleder skal du være et forbillede for en åben organisation, hvor nøgleordene i din måde
at lede på er ansvar, fleksibilitet, sammenhæng og kvalitet. Du vil ud over ledelse have timer og
funktion i det almene sundhedsplejearbejde.
Vi kan tilbyde
•
•
•
•

et dynamisk administrationscenter på Skanderborg Fælled
tværprofessionelt samarbejde
engagerede fagprofessionelle
fokus på at løse kerneopgaven med høj kvalitet

•

mulighed for at være en del af ledelsen i et fagsekretariat Børn og Unge med mange
forskellige fagligheder, herunder børn og familier som har komplekse forløb

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for ledere inden for sundhedskartellet og
lokal løndannelse. Ansættelsesstedet er Fagsekretariatet Børn og Unge, som er beliggende i det
fælles administrationscenter på Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.
For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes: Chef for Sundhedstjenesten Bodil Lauridsen,
tlf. 23 26 59 28, mail: bodil.lauridsen@skanderborg.dk , Teamleder Trine Lydiksen, tlf. 23 49 00 35,
mail: trine.lydiksen@skanderborg.dk , Sundhedsplejerske og tillidsrepræsentant: Kirsten Birk
Johannsen, tlf. 23 20 63 79, mail: Kirsten.birk.johannsen@skanderborg.dk
Ansøgning
Din motiverede ansøgning og relevante bilag skal være modtaget senest søndag den 25. august
2019 kl. 23.59.
Stillingen kan søges via www.skanderborg.dk/job.
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.

