Kommunaldirektøren
Resultater:








Odder Kommune er lokalt, regionalt og nationalt kendt som en troværdig, dygtig og veldrevet
kommune, der leverer effektiv opgaveløsning i tæt samspil med omgivelserne - i særdeleshed
med kommunens borgere og virksomheder
Opnået legitimitet fra byråd, direktion, organisation og omverden
En tydelig strategisk retning for Odder Kommunes udvikling og drift, der virkeliggør de politiske
beslutninger og skaber sammenhæng og helhed i organisationen og opgavevaretagelsen
Et solidt økonomisk grundlag i Odder Kommune. Sikrer - gennem optimal udnyttelse af ressourcerne - et økonomisk råderum til forandring og udvikling
Gode arbejdsvilkår for borgmester, byråd og høj kvalitet i beslutningsgrundlag for byrådets
arbejde
Et velfungerende, professionelt og tværfagligt samarbejde i direktionen, der agerer som ét hold
Velfungerende fagdirektører og stabschefer på deres områder.

Adfærd:










Rollemodel for god ledelse i Odder Kommune og lever værdierne i praksis
Skaber overblik i organisationen med forståelse af de politiske prioriteringer gennem tydelig
kommunikation og gennemsigtighed
Omsætter - sammen med fagdirektørerne - de politiske og administrative målsætninger og beslutninger til konkrete indsatsplaner, følger op på implementeringen og tilpasser dem undervejs
Definerer klare mål og opgaver i samarbejde med den enkelte fagdirektør og stabschef vurderer, understøtter og giver nøgtern feedback til den enkeltes ledelsesindsats, resultater og
samarbejde
Evaluerer og justerer løbende - sammen med fagdirektørerne - kommunens økonomi, ressourceanvendelse og opgaveløsning
Identificerer og håndterer politiske og organisatoriske forandringer, der opstår samt griber ind
og tilpasser organisationen til de ændrede forudsætninger
Initierer udviklingsprocesser for ledere i Odder Kommune, hvor der er plads til at drøfte og lade
sig inspirere i forhold til udviklingen af Odder Kommune
Understøtter sammenhængskraften i organisationen ved konstant fokus og høj prioritering af
arbejdet i MED-systemet
Deltager som ambassadør for Odder Kommune i relevante fora såvel internt som eksternt.

Kapabiliteter:










Har stort organisatorisk overblik og evner at tilpasse organisationen, når opgaven/situationen
kræver det
Har stor analysekraft og kan gennemskue og perspektivere komplekse problemstillinger –
evner at arbejde samtidigt med et strategisk både kort- og langsigtet perspektiv
Beslutningsstærk og insisterende på, at beslutning omsættes til handling
Har udpræget politisk tæft og evner at mediere i forhold til de politiske prioriteter og øvrige
interessenter på den offentlige scene
Har økonomisk indsigt og overblik
Tydelig og kompetent kommunikator
Empatisk, lyttende og inddragende
Udadvendt og relationsskabende
Stor integritet - hviler i sig selv og agerer med ordentlighed.

