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Blå Kors er en diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors er en
paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende organisasjoner. Blå Kors forener frivillig
innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Som leder i Blå Kors bør du
evne å ha et overordnet fokus og være ambisiøs og utviklingsorientert på
organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens
grunnleggende verdier.
Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en
del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 57 døgnplasser og 5 065 polikliniske
konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus som er finansiert av Helsedirektoratet, og både KoRus og klinikk bidrar til
kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Nøkkelinformasjon:

Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv.
Les mer om Blå Kors Borgestadklinikken: www.borgestadklinikken.no

Har du et strategisk blikk og ønsker å være en sentral pådriver innenfor rusfeltet og TSB - Tverrfaglig
Spesialisert Behandling, i en privat ideell organisasjon? Borgestadklinikken søker en direktør med bred
lederkompetanse, som har vilje og evne til å utøve god ledelse. Du er samlende og engasjert - og skaper
resultater, tillit og stolthet!

Arbeidsoppgaver
Drifts- og resultatansvar for fag, personal og økonomi
Kontinuerlig forbedringsarbeid i forhold til videreutvikling og organisering
Sørge for et helhetlig perspektiv på pasientforløp og behandlingsprosesser
Skape god ledelse gjennom tydelighet, involvering og motivasjon
Styrke synergi og samarbeid med øvrige virksomheter i Blå kors
Utarbeide gode saks- og beslutningsgrunnlag for styret og eier
Styrke dialogen med samarbeidspartnere og nettverk forøvrig
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Søkekriterier:
Sted
Telemark
Bransje
Helse / Sosial
Fagfelt
Helse og sosial
Rolle
Toppleder

Arbeidssted:

Kvalifikasjoner
Du har erfaring fra ledelse i større og komplekse organisasjoner
Du har endringskompetanse; er vant til å bygge kultur og relasjoner
Gjerne erfaring/kjennskap til spesialisthelsetjenesten samt TSB
Arbeidserfaring fra andre områder enn helse og rus er også relevant
Du har oppnådd god resultatoppnåelse innen fag, ledelse og økonomi
Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Relevant høyskole/universitetsutdanning innen økonomi- og ledelse

Kongensgate 33, 3717
Skien

Personlige egenskaper
Du er lyttende og raus
Du er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter
Du motiveres av å se resultater og skape forbedringer
Du har evne til å motivere, inspirere og prioritere
Du har evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible løsninger

Vi tilbyr
En profesjonell stab med faglig engasjerte medarbeidere
En meningsfull jobb i en privat ideell virksomhet
En jobb i en spennende region med vekst og optimisme
Være med å videreutvikle en profilert og solid organisasjon
Gode utviklingsmuligheter i forhold til oppgaver, innovasjon og ledelse
Deltagelse i Blå kors sine fellesprosjekter
God pensjonsordning
Lønn etter avtale

Vis arbeidssted i større
kart

