Roskilde 2, juli 2021

JOBOPSLAG: Ambitiøs teamleder til neuro-virksomhed
Vil du være en del af en ny organisation og et stærkt ledelsesteam? Kan du gå forrest og lede
en engageret gruppe af dygtige neurospecialister? Og vil du indgå aftaler med kommuner og
følge op på, at borgerne får leveret høj kvalitet i de neurofaglige forløb? Så er der en spændende stilling til dig.
Cervello er en social impact-virksomhed med en klat formål: Vi arbejder for at mennesker ramt af en alvorlig hjerneskade kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet og
en meningsfuld hverdag. Vi er en specialiseret neurofaglig arbejdsplads med 70 dedikerede
medarbejdere i Øst- og Vestdanmark. Sammen har vi modet og lysten til at gentænke neurorehabilitering i NÆR-miljøet. Vi søger en leder til det team, som leverer neurofaglige støtteforløb i eget hjem til mennesker med kombinationsproblematikker (hjerneskade, psykiatrisk
diagnose, misbrug mv.). Teamet rykker ud – når kommunen vurderer at situationen er særlig kompleks og i en periode ikke selv kan løse opgaven.
Teamudvikling, kvalitetsudvikling og forretningsudvikling. Cervello søger en engageret leder med et positivt menneskesyn og med erfaring fra det social- og sundhedsfaglige
område. Der er travlt, så du skal stå i spidsen for at rekruttere og onboarde flere dygtige
medarbejdere til teamet. Du får mulighed for at styrke tværfagligheden i gruppen, så vores
ergo- og fysioterapeuter også får kolleger med fx neuropædagogisk baggrund.
Og vi drømmer om en teamleder, der har lyst til at lære noget om kunderådgivning og salgspsykologi og tage medansvar for at vi indfrier vores resultatmål. Kort sagt har vi brug for en
leder, der kan videreudvikle teamets høje faglighed, skabe en stabil drift og en kultur, hvor
vi er der for borgerne, kunderne og kollegerne.
Som teamleder får du ansvaret. Du får ansvaret for den daglige drift, kvalitetsudvikling,
sparring og supervision samt er medskaber af et godt arbejdsmiljø i teamet. Du varetager faglig sparring og gennemfører fastlagte møder og individuelle samtaler. Sammen med en ressourceplanlægger sikrer du forløbskoordination, laver tværfaglige arbejdsplaner samt modtager og
opstarter nye borgerforløb.
Du får sammen med teamet ansvaret for udvikle de kunderelationer, som relaterer sig til socialområdet. Derfor er det vigtigt at du af natur er en god købmand, som har lyst til at opsøge og
udvikle kunderelationer på det sociale område og indgå aftaler som kan hjælpe fx sagsbehandlere, hjerneskadekoordinatorer eller myndighedschefer med deres udfordringer.
Vi har brug for en helt særlig kollega, som…
•
•
•

Har personlig gennemslagskraft og gode formidlingsevner, både skriftligt og mundtligt.
Har evner for og lyst til at arbejde tværfagligt i et respektfuldt og tillidsbaseret miljø
Har min 3. års drifts-ledererfaring og brænder for driftsoptimering- og udvikling

•
•
•
•

Har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse på minimum bachelorniveau, gerne suppleret med en lederuddannelse (diplom / master).
Har et godt overblik, er systematisk, struktureret og kan styre indenfor rammerne
Kan facilitere team-udvikling igennem sparring og coaching
Kan se et personligt match til Cervellos kerneværdier: Vi er innovative, handlekraftige,
ordentlige, værdiskabende og har hjertet med.

I Cervello tilbyder vi:
• En spændende lederstilling på en specialiseret neuro-faglig arbejdsplads
• Fleksible aftaler om arbejdssted, arbejdstid mv.
• Løn- og personalepakke svarende til overenskomsten
• En toårig udviklingsplan med fokus på kontinuerlig faglig og personlig udvikling.
• Et engageret lederteam med fokus på at udvikle både det fælles og individuelle lederskab
• En organisation baseret på tillid, loyalitet, gensidig respekt og professionalisme
• En arbejdsplads, hvor offentlig-privat samskabelse og innovation er en del af hverdagen
• Et varieret og udfordrende arbejde i en dynamisk virksomhed i vækst og udvikling
Og så det praktiske. Jobstart forventes at være senest 1. oktober, men vi venter naturligvis
på den rette. Hvis du kan se dig selv som en del af Cervello-teamet i Østdanmark, så søg stillingen via Jobindex ved at sende en kort motiveret ansøgning mærket ”Teamleder” samt et
CV med photo. Du kan også sende til job@cervello.dk. Ansøgningsfristen er d. 10. august
2021.
Har vi vækket din nysgerrighed? Så tøv ikke med at kontakte afdelingschef Trine Tangsgaard på tlf. 9292 3636. Eller læs mere på www.cervello.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

Cervello - en neurofaglig social impact virksomhed. Cervello er sat i verden for at hjælpe mennesker med hjerneskade hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Det gør vi ved at understøtte mindre
og mellemstore kommuner med hjerneskadeindsatser i nærmiljøet og med et fokus på at inddrage både borgere og pårørende i rehabiliteringsprocessen.
At være en ’Impact’-virksomhed forpligter. I vores DNA ligger også, at vi fokuserer aktivt på at indfri FN’s verdensmål #8 og #10: at ”skabe anstændige jobs & økonomisk vækst” samt ”reducere ulighed”. Vi interesserer os
for sammenhængende og resultatskabende forløb – derfor vil vi ikke blot dokumentere, hvilke indsatser der
leveres. Vi vil dokumentere, at vores indsatser rent faktisk bidrager til at hjælpe mennesker tilbage til arbejdsmarkedet og andre af samfundets fællesskaber, så vi er sikre på, at vores indsatser har effekt.

