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Job- og personprofil for ny sektionsleder  

 

Vi søger en erfaren leder til en stilling som sektionsleder i Børn- og Ungesektion, hvor der 

aktuelt er ansat 12 medarbejdere. Vores nye sektionsleder skal have gennemslagskraft, kunne 

sætte retning og være i stand til at lede de mange erfarne medarbejdere i Socialtilsyn 

Hovedstaden med afsæt i en solid erfaring fra det specialiserede socialområde. 

 

Dine opgaver består blandt andet i:   

• At have det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af de ca. 200 årlige tilsyn med 

anbringelsessteder for børn og unge og krisecentre for voldsramte kvinder og deres 

medfølgende børn. 

• At varetage personaleansvaret for tilsynskonsulenterne i Børn- og Ungesektionen. 

• At yde faglig og retningsgivende sparring til tilsynskonsulenterne i forbindelse med 

konkrete sager. 

• At være styrende og koordinerende i kritiske sanktionssager. 

• At indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i Socialtilsyn Hovedstaden ift. dels 

at sikre den samlede produktion og dels at sikre kvalitet og høj faglighed i 

opgaveløsning. 

• At sikre, at vores myndighedsfunktion varetages effektivt og i overensstemmelse med 

gældende regler. 

• At bidrage til ensartethed på tværs af landet gennem samarbejde med landets 4 øvrige 

socialtilsyn. 

 

 

Personlige kompetencer:  

Som sektionsleder bliver du leder af en gruppe fagligt dygtige, fagligt motiverede og 

selvstændige medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at du leder tillidsbaseret, men formår at have 

overblikket over den samlede portefølje og den enkelte medarbejderes opgaver, der gør dig i 

stand til at prioritere og sætte ind, hvis der er behov for det. Den gode dialog med tilbuddene er 

vigtigt for at kunne bidrage til kvalitetsudvikling – også når tingene er svære, og der er 

uenigheder. Det er derfor vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og kommunikative evner. 

Samtidig skal du kunne formå at balancere mellem at være åben, nysgerrig og 

dialogorienteret, og samtidig have blik for den myndighedsrolle, der følger med at være 

tilsynsmyndighed.  

Af andre personlige kompetencer, der er vigtige for at løse opgaven med socialtilsyn kan 

følgende særligt fremhæves:  

• Gode evner inden for kommunikation – både mundtligt og skriftligt 

• Har en tillidsbaseret ledelsesstil og formår samtidig at have overblik over sektionens 
samlede opgaveportefølje og at sætte en tydelig retning 

• Samarbejdsorienteret både internt i Socialtilsyn Hovedstaden og med eksterne aktører 

• Åbenhed og nysgerrighed over for omverdenen 

• Trives med at tage beslutninger og ikke bange for uenighed 
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• Er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med resten af ledergruppen om at løse og 
præge hele organisationens opgaveløsning 

• Bidrager til en åben, tillidsfuld og inddragende kultur 

 

Faglige kompetencer  

Som sektionsleder er du først og fremmest personaleleder og ansvarlig for sektionens samlede 

opgaveløsning. Det kræver overblik, mod på administration og et sikkert blik for at lede 

komplicerede processer. Men du er samtidig faglig leder og skal kunne give 

tilsynskonsulenterne faglig sparring og konstruktivt modspil. Derfor er det vigtigt, at du har et 

indgående kendskab til det sociale område og til rammerne for de sociale tilbud. Det sociale 

område er i konstant forandring, og derfor skal du være optaget af at følge med i og tilpasse 

opgaveløsningen den udvikling.  

 

De faglige kompetencer, der søges, kan opsummeres med følgende:  

 

• Ledererfaring og gerne med en formel lederuddannelse 

• Indgående kendskab til og erfaring med tilbuddene på det sociale område - og helst 
med det specialiserede børneområde 

• God til processtyring og mod på, at der til ledelsesopgaven også hører administrative 
opgaver 

• Gerne erfaring med myndighedsrollen og god grundlæggende forståelse for både jura 
og økonomi 

• Gode kommunikative kompetencer i både tale og skrift 

 

Kort om Socialtilsyn Hovedstaden  

Socialtilsyn Hovedstaden er politisk og organisatorisk forankret i Frederiksberg Kommune og 

referer til magistraten. Socialtilsyn Hovedstaden er et af fem socialtilsyn i landet, der har 

ansvaret for at godkende og føre tilsyn med tilbud på det specialiserede socialområde. De 

øvrige socialtilsynskommuner er Holbæk, Hjørring, Silkeborg og Faaborg-Midtfyn kommune. 

Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med alle de tilbud og plejefamilier, der geografisk er 

beliggende i Region Hovedstaden, med undtagelse af Frederiksberg kommune. Derudover har 

Socialtilsyn Hovedstaden også tilsynet med tilbud og plejefamilier, der er geografisk 

beliggende i Holbæk Kommune og med koncerner, der har hovedsæde i Østdanmark. Det er 

således både private, kommunale og regionale tilbud, der føres tilsyn med og skal godkendes 

af socialtilsynet. I alt fører Socialtilsyn Hovedstaden tilsyn med ca. 750 plejefamilier og med 

580 sociale tilbud på både børne- og ungeområdet og på voksenområdet. 

Den lovgivningsmæssige rammer er lov om socialtilsyn og tilgrænsende lovgivninger, herunder 

lov om social service. 

 

For at sikre ensartethed med tilsynsopgaven er der et tæt samarbejde mellem de fem 

socialtilsyn og Socialstyrelsen. Der er således jævnlige møder i netværk på tværs af landet 

med henblik på at sikre videndeling på tværs og en ensartet opgavevaretagelse. Socialtilsyn 

Hovedstaden ligger på Frederiksberg Rådhus og er en del af Børne- og Ungeområdet i 

Frederiksberg Kommune. Der er ca. 70 ansatte i Socialtilsyn Hovedstaden og disse er opdelt 

organisatorisk i en stab og tre fag-sektioner (Plejefamilier, Voksne og Børn og Unge). 


