PPR Hvidovre Kommune søger en afdelingsleder for psykologer fra 1. januar 2018
Er du psykolog med lyst til ledelse? Så har vi stillingen til dig.
Du vil blive afdelingsleder for vores 14 PPR-psykologer, og du vil fungere som deres
personaleleder. Du kommer til at indgå i ledelsesteamet sammen med afdelingslederen for
logopæder og den overordnede PPR-leder om den samlede opgaveløsning i PPR. Eksempelvis vil
du arbejde med visitation af børn til gruppeordninger, specialskoler og dagbehandling.
Ud over psykologer består PPR af logopæder, konsulenter og administrative medarbejdere, i alt 30
personer.
Vi forestiller os, at du
➢ er uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych. og at du er autoriseret.
➢ har et indgående kendskab til PPR-psykologernes kerneopgaver og kan understøtte og udvikle
dem.
➢ trives med kompleksiteten og kan beholde overblik og prioritere opgaver.
➢ har erfaring med at give supervision.
➢ har gode kommunikative evner og er stærk i dialogen med samarbejdspartnere og forældre.
➢ har en lederuddannelse eller er åben til at tage en.
Vi tilbyder
➢ medindflydelse på PPRs udvikling til en nutidig organisation, der gennemfører meningsgivende
forandringer med respekt for værdifulde erfaringer
➢ en tværfaglig medarbejdergruppe med højt fagligt engagement
➢ et visionært ledelsesteam
➢ samarbejde med kommunens dagtilbud og skoler om at styrke de gode fællesskaber
➢ tværfagligt samarbejde med kommunens aktører i det gode børneliv
➢ en kommune, der bestræber sig på at være børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud
om læring og fritidsliv

PPR er forankret i Hvidovre kommunens Center for Skole og Uddannelse, og har derudover også
et tæt samarbejde med Centret for Børn og Familier.
Stillingen er på 37 timer. Løn er efter kvalifikation og efter gældende overenskomst.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Afdelingsleder for Logopæderne Aase Hjort, tlf. 36392405
mail ahh@hvidovre.dk eller PPR-Leder Martina Stendel, tlf. 41517337 mail ayg@hvidovre.dk.
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