FynBus søger
en engageret leder til Flextrafik
FynBus søger en engageret leder til Flextrafik med tiltrædelse senest 1. juni 2018.
Vil du lede en flok engagerede medarbejdere og sikre, at vores kunder oplever en service ud over det sædvanlige?
Har du erfaring med driftsledelse, og evner du at levere nærværende personaleledelse i et til tider hektisk miljø, hvor
kundeservice er i højsædet?
Er du analytisk stærk, og har du lyst til at bidrage til en fortsat udvikling af flexkørslen?
Er du god til at kommunikere og sikre et godt og udviklende samarbejde med kommuner, region og entreprenørerne?
Så er du måske den profil, vi søger til Flextrafik.
Flextrafik omfatter kørsel af svært bevægelseshæmmede, anden behovsstyret kørsel og telekørsel for kommunerne på
Fyn og Langeland, samt kørsel af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark.
Du vil have ansvaret for en afdeling på 12 faste medarbejdere og et antal studerende. Der er en teamleder, som varetager
personaleledelsen af driftspersonalet. Du vil derfor have den direkte ledelse af 5 medarbejdere.
Du vil have reference til kontraktchefen og være en del af ledergruppen i FynBus.
Dine hovedopgaver vil typisk være:
• Strategisk og taktisk ledelse
• Udarbejdelse af og sikring af ledelsesinformation
• Kontakt til kommuner og Region Syddanmark
• Deltagelse i landsdækkende samarbejde vedr. flextrafik
• Styring af økonomien og aktiviteter på området
• Sikring af og udvikling af en forenklet og effektive arbejdsorganisering
• Der vil være knyttet rådighedsforpligtelse/telefonvagt til jobbet hver 3. uge
Vi forventer, at du:
• Har relevant akademisk uddannelse, suppleret med en lederuddannelse
• Har erfaring med og/eller lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
• Har kendskab til at arbejde i en driftsenhed
• Har stærke administrative kompetencer
• Er analytisk, løsningsorienteret og arbejder med høj grad af kvalitet
• Har stærke IT kundskaber
• Er vant til at arbejde med KPI´er og opfølgning
• Er positiv og ser muligheder fremfor begrænsninger
• Har gode kommunikationsevner
• Er samarbejdsorienteret, serviceminded og fleksibel
• Har gode sociale kompetencer
Vi tilbyder:
• En fast fuldtidsstilling med flexordning
• Et spændende og udfordrende job i en udviklingsorienteret organisation.
• Et uhøjtideligt og engageret arbejdsmiljø
• Gode kolleger
• Løn i henhold til overenskomst imellem den forhandlingsberettigede organisation og Kommunernes Landsforening,
med mulighed for at forhandle tillæg efter principperne i Ny Løn
Ansøgning sendes pr. mail til job@fynbus.dk mærket ”Leder af Flextrafik” inkl. relevante bilag, herunder CV, uddannelsespapirer samt evt. udtalelser.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ingrid Dissing, Kontraktchef, idi@fynbus.dk eller 6311 2213.
Ansøgningsfrist: 4. april 2018. 1. Samtale afholdes: 9. og 11. april 2018. 2. samtale afholdes 20. april 2018.

FynBus er en offentlig myndighed, ejet af kommunerne på Fyn og Region Syddanmark, der er
ansvarlig for planlægning og udførelse af den kollektive trafik på Fyn, se nærmere www.FynBus.dk

