En spændende og usædvanlig forstanderstilling
- Fælles leder til to nye institutioner søges

Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, forbereder netop nu etableringen af to nye institutioner
under samme tag. Til at være drivkraft i forberedelsesfasen og til efterfølgende at varetage den
daglige ledelse af begge tilbud søges nu en visionær og handlekraftig leder.

Baggrunden
Den selvejende institution Birkebakken, som er et botilbud i Aarhus til børn og voksne med
vidtgående fysiske og psykiske handicap, er under omdannelse med det resultat, at der i
institutionens hovedbygning bliver mulighed for at etablere et socialpædagogisk opholdssted for
børn og unge med handicap samt et STU-tilbud (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for unge
med udviklingshæmning. De to tilbud, som forventes at stå klar i sommeren 2019, vil få til huse på
hver sin etage i bygningen.
Det socialpædagogiske opholdssted er en videreførelse af børnepladserne på det eksisterende
Birkebakken, som er en del af Jysk børneforsorg/Fredehjem. Opholdsstedet skal være et trygt hjem
med et professionelt fokus på det enkelte barns forudsætninger, behov og integritet og vil således i
høj grad bygge videre på det nuværende Birkebakkens pædagogiske og værdimæssige fundament.
STU-tilbuddet etableres på opfordring af en gruppe pårørende, der efterspørger flere
valgmuligheder for unge med udviklingshæmning, når det drejer sig om uddannelse. Ambitionen er
– med kost, motion og livsstil som ramme – at skabe et reelt uddannelsestilbud med et stærkt fokus
på at styrke elevernes muligheder for fremtidig støttet beskæftigelse.
De to tilbud får en fælles forstander, som ansættes med 75 % af sin arbejdstid på opholdsstedet og
25 % på STU-tilbuddet. På STU-tilbuddet forventes tillige ansat en faglig leder med reference til
forstanderen. Den daglige leder vil varetage såvel ledelsesmæssige som undervisningsmæssige
funktioner. Rent organisatorisk vil opholdsstedet være en selvejende institution, mens STUtilbuddet etableres som et foreningsdrevet tilbud.
Hvis du er interesseret i stillingen, er du velkommen til at kontakte os for nærmere information om
de to institutioner. Se afsnittet ”Praktiske informationer”.

Den kommende forstander
Som kommende forstander har du et veludviklet entreprenør-gen. Du motiveres af at planlægge og
udvikle nye tilbud og har flair for de overordnede strategiske aspekter af opgaven. Samtidig går du

ikke af vejen for at håndtere de talrige praktiske og konkrete opgaver, der vil præge forberedelsesog etableringsfasen. Du har et stort overblik, du kan få ting til at ske, og du formår at engagere og
begejstre mennesker omkring dig. Vigtigst af alt har du et stærkt personligt engagement i
målgruppen. Du har en relevant socialfaglig baggrund og gerne erfaring fra
døgninstitutionsområdet. Du har overblik og formår at udvikle det gode samarbejde med bestyrelse,
Jysk børneforsorg/Fredehjem, pårørende, kommuner, fonde m.fl.
Du har ledelseserfaring og kan dokumentere gode resultater fra en eller flere tidligere
lederstillinger. Måske har du allerede gennemført en lederuddannelse; hvis ikke har du mod på at
gøre det inden for de første to år af din ansættelse.
Hvis vi på et tidspunkt skal tage referencer på dig, forventer vi, at du vil blive beskrevet som
ordentlig, transparent og stærk i relationen. Derudover vil du kunne genkende dig selv i denne
beskrivelse:
➢ Du har et positivt livssyn med udpræget respekt for det enkelte menneskes unikke værdi og
integritet
➢ Du kan helhjertet tilslutte dig Jysk børneforsorg/Fredehjems værdigrundlag
➢ Du forstår, at alle – både beboere, elever og medarbejdere – har brug for anerkendelse og
fællesskab
➢ Din ledelse er båret af en udstrakt tillid til dine medarbejdere
➢ Du formår at fremstå som en autoritet uden at optræde autoritært
➢ Du har blik for mulighederne i selvejet og det værdibaserede, og du er optaget af
civilsamfundets rolle på velfærdsområdet
➢ Du har lyst og vilje til at engagere dig i samarbejdet og fællesskabet med dine
forstanderkolleger i Jysk børneforsorg/Fredehjem
I din ledelsespraksis er du lyttende, inddragende og i øjenhøjde med medarbejdere og
samarbejdspartnere. Samtidig er du fuldt ud i stand til at træde i karakter, træffe svære beslutninger
og tage ansvar med udgangspunkt i, hvad der tjener børnene og de unge bedst. Du har betydeligt
flair for administrativt arbejde og økonomistyring og lægger vægt på, at også denne del af
ledelsesopgaven varetages professionelt.

Jysk børneforsorg/Fredehjem
De to institutioner etableres i regi af Jysk børneforsorg/Fredehjem, som er en forening, der siden
1906 på folkeligt og folkekirkeligt grundlag har ydet støtte til børn, unge og familier med særlige
behov. Foreningen står bag driften af en lang række institutioner og projekter rund om i Jylland og
baserer sit arbejde på værdierne værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer. Læs
mere på www.jyskborneforsorg.dk.

Praktiske informationer
Send din ansøgning med CV og eventuelle bilag samlet i én pdf-fil til job@jyskborneforsorg.dk, så
vi har den senest onsdag den 17. oktober 2018.
Vi forventer at gennemføre to samtalerunder; henholdsvis fredag den 2. november og onsdag den
14. november. Tiltrædelsestidspunktet vil være den 1. januar 2019, og arbejdsstedet vil være
Birkebakken, Hejredalsvej 144, 8220 Brabrand.
Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte generalsekretær i Jysk
børneforsorg/Fredehjem Ole Bjerre Jakobsen på telefon 4086 1250.

Vedrørende håndtering af persondata.
Når du sender din ansøgning til job@jyskborneforsorg.dk, giver du samtidig samtykke til, at den
videresendes til ansættelsesudvalgets medlemmer, som er forpligtet til at behandle den fortroligt.
Du giver endvidere samtykke til, at vi registrerer de personlige oplysninger, du har anført inkl.
eventuelle billeder. Dine data behandles i henhold til gældende lovgivning og Jysk
børneforsorg/Fredehjems procedure for behandling af persondata i forbindelse med rekruttering.
Se proceduren her.

