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Nørbygård i Hanstholm søger pr. 1. november 2017 en centerleder. 

 

Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol 

mm. jf. Sundhedslovens § 141, samt et botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, der er hjemløse eller 

ikke kan opholde sig i egen bolig jf. Servicelovens §110. 

Nørbygård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Thisted Kommune og tilknyttet KFUM's 

Sociale Arbejde. Nørbygård er en værdibaseret institution, der lægger vægt på medmenneskelighed og 

hjertevarme sammen med en fagligt højt kvalificeret tilgang til behandling og omsorg. Vores væsentligste ressource 

er 25 engagerede og kompetente medarbejdere indenfor relevante faggrupper. 

Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på tre interne og en ekstern bo-afdeling og et efterbehandlingstilbud. 

Nørbygårds døgnafdeling modtager ca. 120 borgere årligt, som modtager et behandlings- eller omsorgstilbud.  

I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes der målrettet ud fra et familieperspektiv, hvor der tilbydes 

pårørendegrupper, familiekurser mm.  

• Viden om og erfaring med driftsledelse herunder administration, økonomi, regnskabshåndtering, 

budgetter samt dokumentation og kommunikation på mange niveauer. 

• Kendskab til og erfaring med samarbejde på mange niveauer – med kommune, med socialtilsyn, i 

faglige netværk og i politiske sammenhænge. 

• Lyst til og meget gerne erfaring med at arbejde i en selvejende institution med en bestyrelse som 

overordnet ledelse.  

• Viden og erfaring med målgruppen. 

• Viden og erfaring med personaleledelse. 

• En relevant uddannelsesmæssig baggrund - gerne med et socialfagligt og/eller humanistisk 

udgangspunkt. 

 

• Gode samarbejdsevner og relationelle kompetencer, hvor tillægsord som troværdig, tillidsvækkende, 

ordentlighed, stabil og retfærdig – på alle niveauer – har stor betydning. 

• Tydeligt lederskab – med en anerkendende og tillidsfuld tilgang til personalet – og med evner for at 

uddelegere arbejdsopgaver. 

• Evne til at håndtere konflikter konstruktivt. 

• Interesse for medarbejdere og beboere – og ønske om at inddrage både medarbejdere, beboere og 

frivillige i forløb og beslutninger, der er relevante for dem.  

• Konsistent med evner for at udføre beslutninger, følge ting til dørs og udvise ordentlighed i alle 

sammenhænge. Herunder flair for god og realistisk arbejdsplanlægning. 

• Nytænkning – lyst til at tænke nyt og bidrage til innovation på Nørbygård med respekt for den eksisterende 

kultur og værdier. 

• Evne til at være proaktiv og til at sikre, at Nørbygård fortsat er et attraktivt og fagligt opkvalificeret tilbud til 

borgere og kommuner. Herunder at tænke kreativt i forhold til udvikling af projekter, søge puljer og 

udviklingsmidler. 

• God til at markedsføre og skabe god omtale af Nørbygård. 

• Humor og robusthed. 
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Som centerleder på Nørbygård får du et ansvarsfuldt, udfordrende og alsidigt lederjob på en god arbejdsplads med 

stor faglighed og høj social kapital. 

Som en del af KFUM's Sociale Arbejde får du adgang til et organisations- og værdifællesskab med passionerede 

ledere, ansatte og frivillige, der på den danske folkekirkes grund arbejder sammen om at række ud til mennesker 

med behov for hjælp, støtte og omsorg.  

Du bliver samtidig en del af en række spændende netværk herunder ledernetværket i KFUM's Sociale Arbejde, 

hvor du sammen med andre ledere for bosteder og behandlingssteder indgår i et fællesskab om gensidig support, 

fælles drøftelser af udsatte-området, misbrugs- og socialpolitikken og særlige forhold omkring bosteder og 

behandlingssteder. 

Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer. 

Læs mere om Nørbygård på www.noerbygaardcentret.dk og om KFUM’s Sociale Arbejde på www.kfumsoc.dk.  

Funktions- og arbejdsbeskrivelse findes på www.kfumsoc.dk/job  

Ansøgning med CV sendes på mail til ledernoerbygaard@kfumsoc.dk  

Ansøgningsfrist: Mandag d. 4. september kl. 10. 

Samtaler afholdes onsdag d. 13. og mandag d. 18. september. 

• Souschef og konstitueret centerleder Lene Drejer, tlf. 9917 2500, e-mail led@thisted.dk  

• Bestyrelsesformand Bent Møller Jensen, tlf. 2058 4658, e-mail skellebjergvej4@gmail.com  
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