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S T I L L I N G S O P S L A G 

LEDER TIL NYT OPHOLDSSTED I HOBRO 
Efter længere tids stor efterspørgsel har vi besluttet at udvide med endnu et 

opholdssted for børn og unge. Derfor søger vi nu en erfaren og dygtig leder pr. 1. 

november 2021.  

Vi har I Fonden Hedehuset besluttet os for at udvide med endnu et opholdssted for døgnanbragte 

børn og unge. Derfor søger vi en erfaren, dedikeret og faglig dygtig leder, der kan være tovholder i 

processen med at starte et helt nyt tilbud op – under Fonden Hedehusets velkendte kvalitet. 

Fonden Hedehuset er en selvejende institution med i alt ca. 140 medarbejdere. Vi er en 

socialøkonomisk, nonprofit virksomhed, hvis fornemste opgave er at være den forskel, der gør en 

forskel for de børn, unge og voksne, som vi arbejder med. Den vision har vi brug for dig til at hjælpe 

os med at indfri. 

Hvem er du 

Du ved, hvem du selv er, og hvor du gerne vil hen med den afdeling, du bliver sat i spidsen for at 

starte. Du er en stærk kommunikator, både indad- og udadtil. Det er vigtigt, at du får skabt til tilbud, 

som både du og resten af Fonden Hedehuset er stolte af – ikke mindst fordi du selv få ansvaret for 

at sælge pladserne til kommunerne. Du skal med andre ord trives godt i rollen som den, der kan 

promovere tilbuddet. 

Som person falder det dig naturligt at skabe et hurtigt overblik. Du er en stærk kommunikator, og 

du synes, det er fedt at facilitere udviklingsarbejdet og dernæst at sørge for, at det hele bliver 

implementeret i daglig praksis blandt dine kolleger i afdelingen. 

Du er i stand til at arbejde selvstændigt med opgaverne, både på kort og lang sigt, men det falder 

dig naturligt også at søge sparring i ledergruppen, så Hedehusets DNA også bliver en naturlig del af 

din afdeling. 

Vi forventer, at du er en ambitiøs, tydelig og anerkendende leder. Vi er en arbejdsplads med højt til 

loftet, og du vil derfor naturligvis få masser af albuerum til at sætte dit eget personlige og 

professionelle præg på udviklingen af vores tilbud. 

Stillingen som leder for vores nye opholdssted er en attraktiv, spændende men også krævende 

stilling. Derfor leder vi efter en kandidat, der allerede har erfaring som leder inden for området. Vi 

forventer, at du har en lang eller mellemlang videregående socialfaglig uddannelse, enten som 

pædagog, socialrådgiver eller psykolog. Gerne suppleret med efteruddannelse og/eller 

lederuddannelse. 

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund end de ovenfor nævnte, men på samme niveau, så 

hold dig endelig ikke tilbage. Kontakt os gerne for en snak om mulighederne. 



Side 2 af 3 

Om os 
Det nye opholdssted får plads til 8 børn og unge i alderen 9 – 17 år, og vi forventer at kunne tage 

imod de første børn og unge omkring 1. januar 2022. Opholdsstedet kommer til at ligge i udkanten 

af Hobro, centralt placeret tæt på skole og idrætscenter, og lige op ad et stort børnefamilieområde. 

Vi stiller høje krav til vores pædagogiske arbejde. Både i den daglige pædagogiske praksis, men i lige 

så høj grad til skriftlig dokumentation, både indad i organisationen og udadtil i forhold til vores 

samarbejdspartnere. Derfor får du i dette job brug for dine gode kommunikative evner i både tale 

og skrift. 

Som leder referer du ansættelsesmæssigt til direktøren for Fonden Hedehuset. Du bliver en central 

del af ledergruppen, bestående af lederen for de øvrige opholdssteder, lederen for botilbud og 

bostøtte samt lederen for beskæftigelse og STU. I særlig grad vil du blive en del af ledelsesteamet 

for vores to øvrige opholdssteder. I den samlede ledergruppe ønsker vi at stå stærkt sammen om 

kvalitet og udvikling af vores organisation.  

Vi ønsker i vid udstrækning at tage afsæt i vores eksisterende opholdssteder i forhold til 

videreførelse af kultur og fagligt koncept. Af samme grund vil der i en opstartsperiode på 3 – 6 mdr. 

være et fortættet samarbejde mellem dig, dine medarbejdere, og ledelsen og medarbejdere på de 

øvrige opholdssteder. 

De centrale værdier i organisationen er DEDIKATION, PROFESSIONALISME og GOD ATMOSFÆRE. Du 

skal kunne tage ejerskab for værdisættet, og du skal kunne tage ansvar for, at værdierne bliver 

bragt til live i din afdeling. 

De børn og unge der flytter ind på Opholdsstedet, vil være inden for følgende målgruppe: 

o Omsorgssvigt 
o Opmærksomhedsforstyrrelse 
o Personlighedsforstyrrelse 
o Anden intellektuel/kognitiv 

forstyrrelse 
o Tilknytningsforstyrrelse 

o Stressbelastning 
o Ikke-personfarlig kriminalitet 
o Selvskadende adfærd 
o Indad reagerende adfærd 
o Udadreagerende adfærd 

 
Ledelsesansvar 
Du får det fulde faglige og økonomiske ledelsesansvar i det daglige, men du bliver en central del af 

Fonden Hedehuset, som har 37 års erfaring på området, og hvor der er et godt drive og 

sammenhold i ledergruppen. Derfor vil du altid have mulighed for at søge sparring – både i forhold 

til faglige og administrative problemstillinger. 

Vi sætter pris på en flad ledelsesstruktur, hvor der ligesom i alle andre kroge af organisationen er 

fokus på dedikation, professionalisme og god atmosfære. 

Du kan her se en mere udførlig, men ikke nødvendigvis udtømmende stillingsbeskrivelse. 

 

 

https://www.hedehuset.dk/CustomerData/Files/Folders/15-jobs/3164_-stillingsprofil-for-afdelingsleder.pdf
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Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling uden øverste arbejdstid / fleksibel arbejdstid. Du styrer selv din 

arbejdstid, og med den frihed forventer vi at der arbejdes effektivt og målrettet med opgaverne 

indenfor stillingsrammen. 

Din primære arbejdsplads vil være på det nye opholdssted i Hobro. 

Løn og pension forhandles individuelt under hensyn til din uddannelsesmæssige baggrund samt 

erfaring fra området. 

Du vil være omfattet af Fonden Hedehusets sundhedsforsikring. 

 

Tidsplan 
Ansøgningsfrist: 22. september 2021. 

1. samtalerunde: 27. september 2021 

2. samtalerunde: 29. september 2021  

Kontraktforhandling: 30. september 2021 

Tiltrædelse: 1. november 2021 

 
Ansøgning 
Din ansøgning vedlagt opdateret CV, evt. referencer samt dokumentation for uddannelse 

fremsendes via Job Index. Søg stillingen HER. 

Kontakt 
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Fonden Hedehusets 

direktør Carsten Bredahl på tlf. 40 11 60 15. Din henvendelse vil blive behandlet diskret og 

fortroligt. 

https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1511211?source=jobtext

