
 

Socialstyrelsen søger kontorchef til Kontor for kognitive handicap og hjerneskader  
Ansøgningsfrist: 26-05-2014  
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jobopslag  
 
Socialstyrelsen har en stilling ledig som kontorchef til besættelse snarest muligt. 
 
Som ansat i Socialstyrelsen bliver du en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forholds koncern. Vores opgaver spænder bredt fra policy udvikling i departementet, 
juridisk sagsbehandling i Ankestyrelsen til akkumulering af viden samt implementeringsarbejde i 
Socialstyrelsen. Fælles for os alle i koncernen er, at vi giver ministeren og Folketinget det bedste 
grundlag for en virkningsfuld social-, børne- og integrationspolitik. 
 
Socialstyrelsen har til opgave at bidrage til tilvejebringelse af ny socialfaglig viden, at formidle og 
udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser, at rådgive kommuner, regioner og 
borgere i socialfaglige spørgsmål, at understøtte udvikling og implementering af Folketingets 
socialpolitiske beslutninger samt at varetage en national overvågning af de kommunale sociale 
tilsyn. 
 
Socialstyrelsen bidrager til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats 
til gavn for borgerne.  
 
Kontorets arbejdsområde 
Kontorets ansvarsområde er kognitive handicap og hjerneskade. Kognitive handicap inkluderer 
autisme, ADHD, udviklingshæmning, og kontoret har ansvaret for styrelsens arbejde med viden om 
og indsatsen for borgere med funktionsnedsættelser inden for disse områder. Ligeledes har 
kontoret ansvaret for styrelsens arbejde med viden om og indsatser for borgere med hjerneskade, 
herunder både medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade.  
 
Dine opgaver 
• skabe motivation og engagement gennem din personaleledelse 
• lede resultater og drift på grundlag af strategiske mål og krav til resultatopnåelse 
• sætte opgaveledelsen ind i et borgernært og socialfagligt helhedsperspektiv på grundlag af en 
faglig stærk ledelse 
• understøtte samarbejde internt og eksternt, udvise handlekraft og indgå aktivt i samarbejde med 
relevante parter 
• være projektejer på en række af styrelsens projekter og i den forbindelse sikre strategisk ledelse i 
projekter i forhold til interessenter og fornødne betingelser for leverancer og fremdrift 
 
Som kontorchef vil du få personaleansvar for 16 medarbejdere og en souschef. Din nærmeste chef 
bliver afdelingschef Steffen Bohni 
 
Om dig 
Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt på kompetencer som: 
• kendskab til kontorets arbejdsområde 
• erfaring med arbejdet i politisk ledede organisationer som kommuner eller 
centraladministrationen 
• stærke analytiske kompetencer, der giver dig mulighed for at finde nye løsninger  
• personlig gennemslagskraft og evne til at inddrage og skabe et stærkt netværk med kommuner, 
organisationer, andre ministerier m.v. 
• engagement og kompetencer, der kan bidrage til udviklingen på det socialpolitiske område 
• en ledelsesstil som får det bedste frem i medarbejderne og løbende styrker kompetencer og 
optimal opgaveløsning 
• gode samarbejdsevner 
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Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter reglerne om kontraktansættelse af chefer i staten. 
Stillingen er 
indplaceret i løngruppe 1.  
 
Ansættelsesområdet er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med 
tilhørende institutioner. Arbejdsstedet vil være fordelt mellem Socialstyrelsens afdeling i Odense og 
styrelsens afdeling i København K. 
 
Vil du vide mere? 
Du kan læse mere om Socialstyrelsen på www.socialstyrelsen.dk. Yderligere oplysninger om 
stillingen kan fås ved at kontakte direktør Knud Aarup tlf. 41 74 00 45 eller afdelingschef Steffen 
Bohni tlf. 41 74 00 20. 
Beskrivelse af Socialstyrelsens strategi og struktur kan rekvireres ved henvendelse til 
sekretariatsleder Bente Danholt 41932411 eller bd@socialstyrelsen.dk 
 
Din ansøgning 
Du søger jobbet på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk/job. Vi skal modtage ansøgning, 
CV, karakterudskrift og andre relevante bilag den 26. maj 2014. Vi forventer at holde første 
samtalerunde i uge 23 og anden samtalerunde i uge 25. Der vil blive anvendt personlighedstest i 
forbindelse med 2. samtalerunde.  
 
Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle 
interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Link stillingsopslag: https://golf.hr-

manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=76542&departmentId=6089&MediaId=5 

 

Organisation pr. maj 2014: http://www.socialstyrelsen.dk/om-os/organisation/kognitive-handicap-

og-hjerneskader: 
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