
.. søges til Quick Care Sjælland.

VIRKSOMHEDEN
Quick Care udvikler og leverer dynamiske indsatser til landets
kommuner og jobcentre, og har gjort det siden 2007. Målet med
indsatserne er at bringe borgerne fra offentlig forsørgelse til
selvforsørgelse. Indsatserne er altid effekt og dialogstyrede, og har til 
sigte at skabe en synergieffekt mellem jobcentret og Quick Care, men 
altid med sigte på at bringe borgere fra offentlig forsørgelse til
selvforsørgelse, uanset om den leverede ydelse er afklaring,
opkvalificering.
Vi er i samarbejde med over halvdelen af  landets kommuner og 
beskæftiger over 270 medarbejdere.

STILLINGEN
Til vores område på Sjælland søger vi en stærk profil som Regionschef

Som Regionschef vil dit fokus være på:
� Kundeansvar herunder kundekontakt og relationsarbejde
� Personale- og ledelsesansvar med fokus på den daglige drift på  
 Sjælland
� Driftsansvar for levering af beskæftigelsesrettede indsatser - i  
 samarbejde med ledergruppen
• Ansvar for drift og økonomi - i samarbejde med ledergruppen og  
 direktionen
� Ansvar for udvikling af indsatser/produkter - i samarbejde med  
 jobcentre/kunder samt ledergruppen 

KOMMUNIKATION OG SNITFLADER
• Kommunikation med direktør og øvrig chefgruppe 
� Kommunikation med kunder
• Kommunikation med mellemledere og afdelingsledere vedrøren 
 de konkret opgaveløsning
� Kommunikation med administration

DINE OPGAVER
• Kundemøde og ledermøde
� Strategi- og udviklingsprocesser; sundhed/helbred og tværfagligt  
 samarbejde/snitflader i organisationen 
� Udbudsprocesser sammen specialkonsulenter herunder give        
  sparring, lave fagspecifik kvalificering af tilbudt samt deltage i       
 selve skriveprocessen.   
• Drift- og økonomimøder – løbende balance mellem økonomi,        
 bemanding og efterspørgsel
• Løbende drøftelse og koordinering med ledergruppen om faglige  
 processer, kvalitetssikring og udvikling af forretningsområdet
� Deltage i rekrutteringsprocesser tværfagligt 
• Sparring og inputs vedrørende understøttende IT-systemer 

VI SØGER EN PERSON MED
• Relationel og troværdig personlighed
• Salgsminded tilgang og god økonomisk indsigt
� Analytisk og struktureret tilgang til opgaver
� Selvstændighed og evne til at levere med frihed under ansvar
� Empatisk person hvor du kan skabe trygehed omkring dig 
� Forståelse af samspillet imellem forskellige personligheder og   
 fagligheder
� Gode skriftlige egenskaber samt evne til at formulere dig kort og  
 præcist
� Mulighed for at bruge egen bil til arbejdsopgaver
� Forståelse for beskæftigelseslovgivnings vilkår
� Lokalt kendskab

VI TILBYDER
En aktiv og social arbejdsplads med dygtige kollegaer, som udgør et
dynamisk tværfagligt team, hvor viljen til at gøre en forskel er en af de
bærende værdier.
Et fleksibelt og varierende arbejdsmiljø, hvor vi arbejder med frihed
under ansvar i en omskiftelig hverdag.

REGIONSCHEF

ANSØGNING OG KONTAKT
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte

Direktør  Mads Sørensen   29 61 08 12

Ansøgning, CV samt profilfoto bedes sendt på mail til
adm@quickcare.dk mærket
”Regionschef Sjælland”.
Tiltrædelse   1/10-2017 eller snarest derefter
Ansøgningsfrist  6/8-2017
Ansættelsessamtaler (runde 1) uge 32 og (runde 2) 33.QUICK

CARE


