Kommundirektör

Om arbetsplatsen
Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka
mer än den egna arbetsplatsen. Tillsammans skapar vi Alingsås! Och du, Göteborg ligger bara 30 minuter bort med tåg.
Är du vår nya kommundirektör som vill leda arbetet i Alingsås kommun mot god ekonomisk hushållning och möta
framtidens utveckling inom tillväxt, hållbarhet, näringsliv, attraktiv arbetsgivare, digitalisering och världfärdstjänster?
Alingsås är en del i en snabbt växande region där bostadsbyggande liksom näringslivsutveckling är prioriterade områden
de kommande mandatperioderna för att tillväxtprogrammet och målen ska nås. Det innebär ett omfattande arbete med att
både utveckla kvaliteten för invånarna som idag bor och verkar i kommunen och samtidigt skapa förutsättningar för många
andra att kunna bo och arbeta i kommunen under kommande år.
Alingsås kommun har 3200 årsarbetare inom en mängd olika yrkesområden som varje dag vill vara med att tillsammans
skapa Alingsås!

Arbetsuppgifter
Ditt huvuduppdrag som kommundirektör är att driva det övergripande arbetet med att utveckla Alingsås kommun både på
kort och lång sikt. Som kommundirektör får du en fantastisk möjlighet att stärka Alingsås kommun både som plats och
aktör som att utveckla kommunens organisation och välfärdstjänster.
Som kommunens högsta tjänsteman har du ansvar för att leda kommunens ledningsgrupp och kommunledningskontor mot
att skapa bra förutsättningar för våra politiker att styra kommunen. I rollen har du ett nära samarbete med
kommunstyrelsens ordförande och övriga förtroendevalda gällande att leda och ta ansvar för hela Alingsås kommuns
utveckling. Du är den tjänsteman som inte bara omsätter utan också i hela organisationen förmedlar innebörden i och
konsekvenserna av de politiskt fattade besluten.
Genom god förmåga till dialog både inom och utom den kommunala organisationen sätter du medborgarnas och
medarbetarnas behov i fokus. Du prioriterar samverkan med interna och externa aktörer genom att arbeta för att utveckla
Alingsås kommun som en attraktiv kommun att bo, verka och arbeta i.

Kvalifikationer
Du är en erfaren ledare med en lämplig akademisk utbildning och flera års chefserfarenhet. Vi söker dig som har kunskap
och erfarenhet av hur en politiskt styrd organisation och dess beslutsprocesser fungerar.
Vi vill att du uppvisar strategisk ledningsförmåga och kan leda genom andra chefer. Att visa stor tillit till chefer och
medarbetares förmåga och kunskap är naturligt för dig. Du trivs med utvecklingsarbete och genom din tydlighet, aktiva
närvaro och ditt kommunikativa sätt skapar du förtroende och goda relationer.
Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet och får en hel kommunkoncern att samarbeta. Ditt ledarskap
inger trygghet i det fortsatta arbetet mot gemensamt uppsatta mål och en god ekonomisk hushållning. Du uppvisar mycket
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Det är viktigt att du trivs i den mellanstora kommunen med snabba beslutsvägar, många kontaktytor och ett brett
engagemang från såväl invånare som medarbetare. Detta ställer i gengäld krav på hög integritet utan att tappa närvaro
och tillika ett gott omdöme.
Erfarenhet krävs.
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