
.. søges til Quick Cares afdeling
i Odsherred.

Har du en sundhedsfaglig baggrund, ledelseserfaring og er interesseret 
i et spændende, udfordrende og utraditionelt arbejde i en vækstvirk-
somhed med et innovativt miljø, er dette måske lige noget for dig.
Som følge af en stigende efterspørgsel på Quick Cares ydelser, søger vi 
en afdelingsleder, som har evnerne og lysten til at drifte Quick Cares 
afdeling i Odsherred. Vi samarbejder med Odsherred Jobcenter på 
områder som bl.a. sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb 
samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælps-
modtagere. Vores forløb er sammensat med fokus på afklaring og 
opkvalificering af fysiske, psykiske og/eller sociale ressourcer i forhold 
til beskæftigelse. Forløbene varetages af hhv. fysioterapeuter og psyko-
loger.

VIRKSOMHEDEN
Quick Care er en konsulentvirksomhed, der leverer beskæftigelsesret-
tede ydelser til landets jobcentre og kommuner. Quick Care har specia-
liseret sig i afklaring, opkvalificering og udplacering af borgere på 
offentlig forsørgelse. Vores koncept har til formål at skabe de bedst 
mulige vilkår for at påbegynde, fastholde eller genplacere borgere på 
arbejdsmarkedet. Dette opnås gennem et beskæftigelsesrettet inter-
ventionsforløb, hvor borgeren er i centrum og indsatsen er individuel 
og fleksibel tilrettelagt.
Quick Care er en kulturbåret virksomhed, som arbejder med mesterlæ-
reprincippet. 
Læs gerne mere om virksomheden på www.quickcare.dk

STILLINGEN
Quick Care søger en afdelingsleder med ledelseserfaring til fuldtidsan-
sættelse snarest muligt eller senest pr. 1. september 2017. Som afde-
lingsleder i Quick Cares afdeling i Odsherred har du implementerings- 
og driftsansvaret for beskæftigelsesrettede ydelser leveret til Odsher-
red Kommune. Du har desuden personaleansvar for 6-10 medarbejde-
re (herunder fysioterapeuter, psykologer, kostvejleder, virksomheds-
konsulenter og integrationskonsulenter). Din nærmeste leder samt 
ansvarlig for din oplæring i virksomheden er mellemleder på Sjælland. 
Dine arbejdsopgaver vil i et vist omfang også omfatte borgerrettede 
ydelser. 

DINE OPGAVER
� Udvikle en stærk relation til jobcentret på ledelsesniveau 
� Sætte rammen for et stærkt samarbejde med jobcentret på   
 medarbejdersniveau 
� Gennemføre implementeringsproces, i samarbejde med 
 nærmeste leder  
� Opbygge og udvikle afdelingen og hver enkelt medarbejder, i   
 samarbejde med nærmeste leder
� Afholde ugentlig teammøder med afdelingens medarbejdere
� Danne overblik over afdelingens økonomi og resultater 
� Deltage i samarbejdsmøder med jobcentret og nærmeste        
 mellemleder 
� Afholde coachende samtaler med sygemeldte borgere ud fra et  
 beskæftigelsesrettet fokus
� Tilrettelægge individuelle træningsprogrammer og beskrive   
 sygemeldte borgeres funktionsniveau skriftligt såvel mundtligt
• Udfærdige lovgivningsspecifikt skriftligt statusmateriale til   
 jobcentret

 Medarbejderprofil:
� Du har en sundhedsfaglig baggrund (fx fysioterapeut, kandidat i 
  idræt og erhvervsøkonomi) 
� Du er selvstændig og ansvarsbevist
� Du er en dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt
� Du er udadvendt med gode relationelle evner 
• Du er fleksibel og omstillingsparat 
� Du fungerer godt i et tværfagligt team
 Ledelseserfaring med følgende profil: 
� Du er relationelt stærk 
� Du kan netværke og har en force i opsøgende arbejde
� Du er fremsynet og visionær
• Du har flair eller interesse for økonomi og effekt
� Du påvirker andre positivt og inspirer andre
� Du kan skabe motivation, har gennemslagskraft og er loyal
� Du kan skabe rammer og sætte grænser på en konstruktiv måde
 Vi tilbyder:
� Et spændende, utraditionelt og afvekslende job med stort ansvar  
 og udviklingspotentiale
� Et arbejde i en dynamisk virksomhed i vækst hvor tingene går   
 stærkt
� Et uformelt arbejdsmiljø og gode kollegaer 
� Et selvstændigt arbejde hvor der er mulighed for at gøre en   
 forskel
� Et arbejde med mulighed for faglig og personlig udfordring og   
 udvikling 
 Vi forventer:
� At du kommunikerer ærligt og direkte
� At du tør tage faglige beslutninger, der berører andre mennesker
• At du er fleksibel i forhold til arbejdsbyrder og arbejdstider
� At du kan arbejde målrettet og struktureret
• At du har bil eller har mulighed for at anskaffe dig en ved 
 ansæt telse 

Afdelingsleder

ANSØGNING OG KONTAKT
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte
Mellemleder Maikan Juhl 29 87 28 55          til & med d. 21/7-2017
Alexander Drachmann  29 87 26 27  fra d. 1/8-2017

Ansøgning, CV samt profilfoto bedes sendt på mail til
adm@quickcare.dk mærket ”Afdelingsleder Odsherred”
Ansøgningsfrist d. 4 August 2017 kl. 12.00


