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Funktionsbeskrivelse – Ledelsen  
 

 

Stedfortrædende leder 
 

 

Nærmeste leder 

Plejehjemsleder 

 

Faglig baggrund 

Ingen speciel fag uddannelse dog gerne lederuddannelse på diplom niveau 

Der lægges vægt på budgetforståelse. 

 

Kvalifikationer 

 Økonomisk sans med viden om og forståelse for sammenhæng i regnskab og budget 

 Minimum EDB på brugerniveau 

 Samarbejdsvillig, fleksibel, engageret og loyal 

 Omstillingsparat og ansvarlig  

 Resultatorienteret med sans for planlægning 

 Stærk i skriftlig kommunikation 

 Overblik og sans for helheden 

 

Primære opgaver 

Varetage daglig ledelse af plejehjemmets administration, servicegruppe og køkken/café med 

udgangspunkt i opfyldelse af det politiske vedtagne serviceniveau. Herunder leve op til 

Kommunens samt plejehjemmets værdigrundlag, holde fokus på udvikling og implementering af 

fremtiden, samt personaleledelse og daglige opgaveløsninger. Den stedfortrædende leders ledelse 

skal være forankret i Helsingør Kommunes 4 grundlæggende ledelsesværdier: tillid, klarhed, 

disciplin og respekt.  

Varetage daglig ansvar for plejehjemmets budget og regnskab, herunder budgetopfølgninger, 

fokus på udgiftsområder samt overholdelse af Kommunens kasseregulativ.  

Varetage ansvar for at højne kvaliteten i plejehjemmets skriftlige materiale. 

Varetage ansvaret for indkøb, koordineringen af diverse renoverings- og vedligeholdende 

arbejder i Huset udført både af interne medarbejdere og eksterne leverandører samt 

indgå/vedligeholde aktuelle serviceaftaler. 

 

Administration  

 Ansvar for administration i forhold til sekretær, servicegruppen og køkkenet herunder 

planlægning, opfølgning og ressourcefordeling. 

 Ansvar for, at der til en hver tid er de fornødne personaleressourcer og kompetencer til stede i 

forhold til den givne opgaveløsning i administrationen, servicegruppen og i køkkenet 

 Ansvar for, at budgettet overholdelse i administration, servicegruppe, køkken og i Huset 

generelt 

 Ansvar for, at der holdes en høj kvalitet i alt skriftligt materiale der distribueres  
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Udvikling og implementering af fremtiden 

 Ansvar for at mission, vision, værdier, mål- i strategikortet implementeres i administration, 

servicegruppe og køkken 

 Ansvar for udvikling i administration, servicegruppe og køkken gennem forbedringsprojekter 

 Ansvar for nytænkning i forhold til strategisk planlægning og organisation i administration, 

servicegruppe og køkken 

 

Personaleledelse 

 Ansvar for ledelsen af medarbejderne i administration, servicegruppe og køkken med 

uddelegering af ansvars- og beslutningskompetencer 

 Ansvar for udvikling af fælles målsætninger, styrkelse af selvledelse samt fremme dialog 

 Ansvar for god personalepleje - herunder medarbejdernes udvikling, konfliktløsning og 

sparring/coaching 

 Ansvar for skabelse af et lærende miljø  

 Ansvar for overholdelse af MED- aftalen og øvrige gældende politikker 

 Ansvar for at ressourcerne fordeles og anvendes optimalt 

 Ansvar for at holde MUS/TUS samt lønsamtaler 

 Ansvar for ansættelses- og ophørssamtaler samt indstillinger til ansættelse og ophør 

 

Daglig opgaveløsning 

 Ansvar for betaling og bestilling af varer/ydelser sker efter Kommunens regler, herunder at 

alle regninger betales til tiden 

 Ansvar for at der holdes fokus på optimal ressourceudnyttelse 

 Ansvar for at Kommunens kostpolitik følges og at serviceniveauet er i overensstemmelse med 

gældende kvalitetsstandard  

 Ansvar for at anbefalinger fra levnedsmiddelstyrelsen følges  

 Ansvar for fastlæggelse af arbejdsgange og procedurer i administration, servicegruppe og 

køkken 

 Ansvar for facilitet til den faglige udvikling, agere rollemodel og i forhold til administrationen 

være faglig ekspert med overblik 

 Ansvarlig for arbejdsmiljø og sikkerhed i administration, servicegruppe og køkken 

 Ansvar for renovering og vedligehold af Huset – bestilling af håndværkere, koordinering og 

gennemførelse af opgaverne. 

 

Sekundære opgaver 

Generel ledelse af Huset og i forhold til øvrige medarbejdergrupper ved øvrige lederes fravær.  

 


