
 

 

Job- og personprofil Tilsynschef 

I 2014 blev der med tilsynsreformen etableret fem kommunale socialtilsyn – et pr. region. Social-

tilsynene har ansvaret for at føre et uvildigt og ensartet tilsyn. Socialtilsyn Hovedstaden er forankret 

i Frederiksberg Kommune og refererer til Børn- og Ungedirektøren og Magistraten. Socialtilsynet 

godkender og fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. I Soci-

altilsyn Hovedstaden drejer det sig om ca. 770 plejefamilier og ca. 520 sociale tilbud til både børn 

og voksne.  

Socialtilsyn Hovedstaden er organiseret med fire sektioner: En plejefamiliesektion, en børn- og 

ungesektion, en voksensektion og en stab. Der er ca. 55 tilsynskonsulenter, og staben består af 

jurister, økonomer, udviklingskonsulenter og HR- og sekretærbistand m.m. Vores budget er på 

omkring 42 mio. kr. 

Vi har opbygget en veldrevet organisation med et rigtigt godt arbejdsmiljø, der er kendetegnet ved 

høj faglighed, lavt sygefravær, samarbejde på tværs, humor og et motto om at løfte i flok. Vi ser 

mening i vores kerneopgave, og vi er drevet af ønsket om at gøre vores bidrag til at sikre udsatte 

børn og voksne gode rammer og et godt og udviklende hverdagsliv. Vi tror på, at vi igennem tydelig 

tale og gode dialogiske kompetencer understøtter udviklingen af den enkelte plejefamilie eller det 

enkelte sociale tilbud. Tilsyn skal ikke blot være kontrol, men skal også kunne pege på udviklings-

muligheder og skal kunne føre en konstruktiv dialog, når vi møder utilfredsstillende kvalitet – uanset 

om det drejer sig om en plejefamilie, et lille privat opholdssted eller et stort kommunalt eller regio-

nalt tilbud.  

Vi har mange interessenter og nyder stor bevågenhed fra pressen. Det er derfor en klar fordel, hvis 

du er rutineret i pressehåndtering og kan håndtere dialog på mange forskellige niveauer både 

internt og eksternt. Du vil til tider opleve at stå i et krydsfelt imellem forskellige interesser og hold-

ninger til, hvad der er god socialfaglig kvalitet i arbejdet med udsatte borgere, og det er derfor 

vigtigt, at du har en vis robusthed og kan lytte, men samtidig stå fast og finde løsninger.  

Personlige kompetencer: 

• Tydelig 

• Reflekterende 

• Anerkendende ledelsesstil 

• Autentisk 

• Besidder overblik og kan have mange bolde i luften ad gangen 

• Robust 

• Sans for politisk betjening og kan ”oversætte” politik eller retning til drift 

Faglige kompetencer: 

• Relevant faglig uddannelse, f.eks. cand.jur., cand.soc., cand.mag. 

• Lederuddannelse 



 

• Viden og erfaring fra det specialiserede socialområde 

• Myndighedserfaring 

• Erfaring med budgetstyring  

• Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner 


