Borås Stad söker förvaltningschef till Vård- och
äldreförvaltningen
Det går bra för Borås. Vi är 110 000 invånare och vi växer i en folktät region: 1,5 miljoner
människor bor inom 10 mil. Allt fler upptäcker en stad inbäddad i parker och gröna
områden och där det alltid är nära till naturen – men också till ett levande centrum med
mötesplatser, stora uteserveringar, ett rikt kulturliv, ett näringsliv som det går bra för samt
bra kommunikationer.
Vård- och äldreförvaltningen ser fram emot att få träffa dig
Vård- och äldreförvaltningen är en fackförvaltning i Borås Stad med målet att ge en likvärdig och
rättvis vård, omsorg och service inom vård- och äldreomsorg. Förvaltningen har cirka 2 200
medarbetare, varav 90 chefer, och ansvarar för en budget om 1,2 miljarder kronor. Förvaltningens
uppdrag är att effektivt utföra vård- och omsorgsinsatser till mer än 3 000 brukare/patienter över
hela Borås Stad.
Förvaltningen är organiserad i åtta verksamhetsområden: Förebyggande och IT, Hemtjänst, Vårdoch omsorgsboende, Hälso- och sjukvård, Kost- och vaktmästeri, Kvalitet och utveckling,
Ekonomi och HR. Totalt är vi cirka 2 200 medarbetare.
Hos oss får en viktig roll som gör skillnad
Som Förvaltningschef blir det din uppgift att leda förvaltningen in i framtiden. Det innebär ett
starkt fokus på att kvalitetssäkra, utveckla och samordna förvaltningen, dess verksamheter och
processer. Viktiga framgångsfaktorer blir att utifrån verksamhetens behov stärka förvaltningens
roll som en nära, kunskapsbärande, strategisk och operativ partner och skapa förutsättningar för
samarbeten och relationer som flyttar verksamheten framåt.
Din bakgrund, dina kvaliteter
Du har en akademisk examen inom relevant område och lämplig utbildning inom ledarskap. Du
har gedigen, mångårig erfarenhet av ledarskap i offentlig verksamhet, att leda genom andra ledare,
att ha direkt personalansvar samt erfarenhet av att utveckla funktioner i en större, komplex
verksamhet.
Vi tror att du är en ledare som med integritet och en god kommunikativ förmåga kan skapa såväl
förtroende som utveckling i stor organisation. Du har god erfarenhet av att arbeta
processorienterat och leder med tillit och förtroende.
Du har en god strategisk blick och förmåga att skapa strukturer som stödjer de strategiska
ambitionerna. Som ledare kan du växla mellan operativa och strategiska perspektiv samtidigt som
du på ett naturligt sätt leder genom andra och får människor omkring dig att växa och utvecklas.
Nu ser vi fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan. För ytterligare information kring tjänsten är du
välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på 073-340 92 13 eller
pia.strandh@cordovan.se.
Din ansökan ser vi fram emot senast den 12 februari, via ansokgbg@cordovan.se

