Miljöförbundet Blekinge väst söker förbundschef
Miljöförbundet Blekinge Väst ansvarar för tillsynen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet för medlemskommunerna Karlshamn, Olofström och
Sölvesborg. Allmänt kan sägas att förbundet utgör västra Blekinges gemensamma
miljökontor med totalt 24 personer anställda.
Arbetsuppgifter
Som chef för Miljöförbundet Blekinge Väst ska du driva, samordna och leda
miljöförbundet. En prioriterad uppgift är att leda och utveckla förbundet till en väl
fungerande organisation där alla resurser används optimalt. Det innebär att du i
huvudsak kommer att leda en grupp universitets- och högskoleutbildade specialister
där det handlar om att utveckla och säkerställa den professionella utvecklingen och
kompetensen. Som ledare arbetar du med perspektivet att tydliggöra förbundets
resultat och genom ett lärande utifrån uppnådda resultat löpande förändra
verksamheten så att de övergripande målen nås med ständigt förbättrad kvalitet och
effektivitet.
Förutom det formella chefskapet innebär din roll att säkerställa direktionens underlag
för att göra de korrekta strategiska vägvalen i styrningen av förbundet. Du ansvarar
för de strategiska planerings- och utvecklingsfrågorna inom förbundet och att målen
med dessa uppnås. Detta innebär att din roll blir att koordinera arbetet gentemot
direktionens styrelse men även att säkerställa förbundets roll på den externa arenan.
Som förbundschef har du det övergripande ansvaret för budget-, resultat- och
personalfrågorna men också den del som rör professionaliteten i myndighetsrollen.
Utbildning och erfarenhet
Din utbildning är på universitets- eller högskolenivå med lämplig inriktning inom
området och du har kvalificerad erfarenhet från verksamhetsområdet. Erfarenhet av
myndighetsutövning och rättstillämpning inom arbetsområdet är meriterande liksom
kunskaper om hur en politisk organisation fungerar och arbetar. Ditt ansvarsområde
innefattar ett totalansvar över förbundet, vilket innebär att du måste ha erfarenhet av
såväl personal- som ekonomiansvar.
Personliga egenskaper
Ditt ledarskap är tydligt och entusiasmerande samt präglas av lyhördhet och
öppenhet. Du måste även förstå och ha erfarenhet av de demokratiska processer som
utmärker en politiskt styrd organisation. Vi förväntar oss att du är en närvarande och
engagerad ledare med ett utåtriktat arbetssätt.
Du ska sätta mål som är konkreta och lätta att förstå och sträva mot. Du måste även
kunna följa upp de resultat som nås och på ett pedagogiskt sätt motivera och
entusiasmera medarbetarna att själva uppnå sina åtaganden. Samtidigt måste du ha
förmåga att vägleda och stödja dem i de moderna flexibla bedömningar inom
myndighetsarbetet som dagens lagstiftning förespråkar.
Du är en välstrukturerad samt målinriktad person. Du har även en stor social
kompetens med god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift.

Varaktighet/Arbetstid
Heltid, tillsvidareanställning
Lön
Fast lön, ange löneanspråk.
Ansökan
Sista ansökningsdag: 2017-01-15
Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktpersoner
Sonja Lundh, förbundsordförande tel. 0454-42015
Göran Svensson, 1:e vice ordförande tel. 0454-192 66
Ronny Berggren, 2:e vice ordförande tel. 0709-14 69 02
Arbetsgivare
Miljöförbundet Blekinge Väst, Sölvesborg.
Ansökan skickas till
Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 Sölvesborg

