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Borås Stad söker
Förvaltningschef till Servicekontoret
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 och ett näringsliv som det går bra för
samt bra kommunikationer.
Nu söker vi dig som kan konsten att leda och vill vara med och göra staden ännu bättre för
boråsarna.
Din nya arbetsplats: Servicekontoret
Borås Stad söker nu en förvaltningschef till Servicekontoret. Förvaltningen är vår interna basresurs
för den tekniska och administrativa utförarverksamheten.
Vi arbetar under företagsliknande former i något vi kallar för beställar-utförarkonceptet. Samtliga
verksamheter fakturerar alla kostnader för utförda arbeten och tjänster, baserat på de avtal och
överenskommelser som ligger till grund för uppdragen. Verksamheten spänner från IT-service,
anläggningsarbeten, bygg- och fastighetsservice, verkstadsmekanik till central redovisningsservice,
löneservice och telefonväxel. Just bredden gör den här tjänsten extra spännande.
Organisationen består av fyra direktrapporterande chefer med 350 anställda med en omsättning på
500 mnkr, där entreprenadverksamheten utgör knappt hälften av förvaltningen – både till
omsättning och till antal medarbetare.
Hos oss får en viktig roll som gör skillnad
Som förvaltningschef har du ett övergripande ansvar för att leda förvaltningen och driva
utvecklingen av beställar-utförarkonceptet i verksamheterna.
Du ansvarar för att bedriva verksamheterna med affärsmässighet, hög servicegrad och stort
kundfokus. Du säkerställer att genomföra politiska beslut som rör verksamheten. I ditt uppdrag
ingår också att planera och genomföra avstämningar med Servicenämnden och att följa upp
förvaltningens uppdrag i möten med ansvariga kommunalråd. Tillsammans med kommunens
övriga förvaltningschefer utgör du kommunens ledningsgrupp under ledning av kommunchefen.
Din bakgrund, dina kvaliteter
Du har en lämplig utbildning och relevant erfarenhet för rollen. Har du dessutom erfarenhet från
en politiskt styrd organisation och/eller affärsdrivande verksamhet med stort fokus på kunder och
tjänsteanvändare är det meriterande.
Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet – utifrån ett helhetsperspektiv skapar du strukturer och
förutsättningar för effektiv styrning och verksamhetsutveckling.
Din nya roll kräver samarbete både internt och externt vilket kräver att du är utåtriktad och
självständig och har lätt för att få kontakt med människor. Du är positiv och trygg i ditt ledarskap
och utvecklar dina medarbetare genom delaktighet och samverkan.

Vi lägger stor vikt vid din ledarförmåga och dina personliga egenskaper.
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
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