Øvre Eiker kommune med sine ca 18.000 innbyggere og 1.200 ansatte ligger sentralt på Østlandet. Kommunen er i sterk vekst og sammen med
innbyggere skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Dette ligger i bunn for all vår virksomhet. Vi jobber for et inkluderende fellesskap. Verdier som tilhørighet,
ansvar, respekt, samspill, mot og måtehold er med på å skape “det gode liv” i vår kommune. Øvre Eiker kommune er en partskommune. Våre mål
for samfunnsutvikling, kvalitetsforbedring, arbeidsglede og effektiv ressursutnyttelse skal oppfylles gjennom partsamarbeid mellom folkevalgte,
administrativ ledelse, ansatte og innbyggere.

Helse- og omsorgssjef

Øvre Eiker kommune søker en framtidsrettet Helse- og omsorgssjef med bred ledererfaring, god kjennskap til offentlig
virksomhet og gjerne høyere helse- og omsorgsfaglig utdanning/ bakgrunn.

Du er tydelig, handlekraftig og har evne til strategisk tenkning. Du er involverende og kan samle organisasjonen om felles
utfordringer og mål. Du har kompetanse til å gjennomføre prosessene i partsamarbeidets ånd og er fortrolig med de utfordringene
som ligger i samhandlingen og rollefordelingen mellom politikk og administrasjon.

Som Helse- og omsorgssjef i Øvre Eiker kommune inngår du i rådmannens strategiske lederteam, og opptrer med fullmakt fra
rådmannen. Du vil ha betydelig innflytelse på utviklingen av tjenestetilbudet til innbyggerne, og lede en helse- og omsorgstjeneste
som skal levere gode tjenester og samtidig legge til rette for at folk selv kan mestre egne liv.

Viktige fokusområder for Helse- og omsorgssjefen:
• Videreutvikling av strategier, planer og tjenestetilbud
• Gjennomføring av stort, pågående omstillingsarbeid
• Lede helse- og omsorgstjenesten inn i en fremtid der flest
mulig innbyggere kan bo trygt i eget hjem
• Økonomisk styring og effektiv drift i seksjonen
• Dialog og samhandling med innbyggere/brukere
• Videreutvikling av lederteamet i seksjonen
• Kompetanseoppbygging

Tjeneste- og ansvarsområder i seksjonen:
• Hjemmebasert omsorg
• Institusjonstjeneste
• Funksjonshemmede
• Psykisk helse og rus
• NAV
• Barnevern
• Familiesenter

På www.ovre-eiker.kommune.no finner du informasjon om kommunens organisasjon, det kommunale styringssystemet og
tjenestetilbudet til befolkningen samt relevante planer etc.

Har du spørsmål, kan du kontakte kommunens rådgiver Ivar Aslaksrud fra Utviklingspartner AS, tlf. 930 30 194, eller personalsjef
i Øvre Eiker kommune Anita Kjensli Rydgren, tlf. 901 12 754. Lønn og andre vilkår etter avtale.
Send en kortfattet søknad vedlagt CV merket Helse- og omsorgssjef Øvre Eiker kommune innen 20. april 2015 til
utviklingspartner@upk.no. Vitnemål og referanser tas med til intervju.

frantz.no

Vi gjør oppmerksom på at det blir utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden
skal behandles konfidensielt, må opplyse om - og grunngi - dette i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å
bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt slik at søkere kan velge mellom å trekke sine søknader eller stå fram med navn på en
offentlig søkerliste.

