
Pr. 1. september 2022 søges der en afdelingsleder til De Gule Værksteder (Beskyttet beskæftigelse), idet 
nuværende afdelingsleder  går på pension efter 14 års ansættelse. Du skal som den kommende afdelingsleder, 
i perioden fra 1. september til primo oktober, indgå i ledelsesteam med nuværende afdelingsleder, hvor 
perioden skal benyttes til at få overleveret afdelingslederens opgaver og ikke mindst få indføring i den helt 
særlige ”De Gule Værksteder kultur” i tæt dialog med nuværende afdelingsleder. Dette vil foregå ved, at en 
del af opstartsperiodens arbejdstid vil bestå i at være i pædagogisk praksis i værkstederne. Primo oktober 
2022 stopper nuværende afdelingsleder i ansættelsen.

Vi søger en person der:
• Har ledelseserfaring og/eller lederuddannelse og meget gerne indenfor autismeområdet.
• Har en pædagogisk uddannelse og meget gerne suppleret med en håndværksmæssig uddannelse.
• Har en tilgang til ledelse, hvor du ikke er utryg ved at uddelegere og lade den dygtige personalegruppe 

arbejde selvstændigt med deres respektive opgaver.
• Har arbejdet med SEL §103 og §104 i praksis.
• Har kommunikative evner, der kan omsættes i forhold til at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med 

kommunernes sagsbehandlere, personalegruppen og ikke mindst værkstedsborgerne med autisme.
• Har en kreativ tankegang og evner at tænke muligheder før begrænsninger.
• Har alle de spændende personlige og faglige kompetencer som vi ikke vidste, vi manglede.

Du får:
• En spændende stilling i en udviklingsorienteret organisation, som er førende indenfor autismeområdet.
• Ansvaret for en afdeling, der har en helt unik kultur, er velkonsolideret og med plads til nytænkning.
• Ansvaret for ca. 50 borgere i Beskyttet beskæftigelse/Aktivitets- og Samværstilbud.
• Ledelsesansvaret for en personalegruppe med 12 forskellige faglige og personlige profiler.
• Et fagligt ledelsesfællesskab med Autismecenter Nord-Bos 8 øvrige afdelingsledere samt forstander og 

viceforstander
• Reference til viceforstander 
• ...og meget meget mere

Ansøgning sendes via elektronisk jobmodul, som du finder her på vores hjemmeside

Følg disse links for uddybende stillingsbeskrivelse for afdelingslederstillingen i De Gule Værksteder samt 
ledelsesgrundlaget/ledelsesværdierne for god ledelse på Autismecenter Nord-Bo.
 
Ansøgningsfrist: mandag den 30. maj kl. 12. 00
Samtaler: afholdes i uge 23 og uge 24 og du skal forvente at skulle til afsætte tid til to samtalerunder.
For yderligere information henvises til www.nordbo.dk og ikke mindst ved en kontakt til:
afdelingsleder Dorte Scheuer (2272 1027 eller dms@nordbo.dk) eller forstander Jesper Schmith (2272 1746 
eller js@nordbo.dk) 

Med venlig hilsen
Autismecenter Nord-Bo
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