Sorø Kommune
Borgerservice & IT
Vil du bidrage til øget digitalisering og effektivisering i Sorø og Ringsted
Kommuner?
Sorø og Ringsted Kommuner er i en rivende digital udvikling og arbejder aktivt med gennemførelse af en lang række digitaliseringsprojekter.
2 helt store opgaver i vores kommuner i den kommende tid er
1. ”Kommunerne på nettet”:
2. ”IT-paradigmeskiftet”
Sorø og Ringsted Kommuner søger en programleder til ”IT-paradigmeskiftet”, som skal
understøtte vores kommuner i at realisere den optimale forandring på tværs af kommunernes systemportefølje i forbindelse med implementering af alle de centrale tiltag, som
kommer hen over de næste år, jfr. KOMBIT’s portefølje.
Du vil få ansvar for at sikre


Effektiv udnyttelse af ressourcerne på tværs af de 2 kommuners programmers
projekter



Transformation af de 2 kommuners nuværende systemportefølje/-arkitektur til en
mere fremtidsorienteret



Overvågning og sikring af fremdriften i projekterne på tværs af programmets projekter på tværs af organisationerne



Bidrage til organisationernes historiefortælling og opbygning af en fælles vision
for forandringen i de 2 kommuners organisationer



Opbygning af porteføljestyring i de 2 kommuner, herunder samarbejdet med øvrige programmer og øvrige forretningsområder



Tovholder for og sikring af sammenhæng i de 2 kommuners IT arkitektur



I et stærkt samarbejde med de 2 kommuners organisationer skal du bidrage til at
vores visioner på digitaliseringsområdet realiseres

Hvem er du?
Du brænder for at skabe en effektiv offentlig sektor gennem brug af digitalisering. Du har
en god forståelse for hvilke muligheder digitaliseringen giver, men du er allerbedst, når du
skal skabe organisatorisk sammenhæng og forankring.
Du har en videregående uddannelse med fokus på organisationsforandring, dokumenteret kendskab til den Fællesoffentlige og Fælleskommunale digitaliseringsstrategi samt
indgående kendskab til kommunernes systemanvendelse/-portefølje på tværs af forvaltningsområderne.

Vi kan til gengæld tilbyde
-

Et job indeholdende udviklingsprægede opgaver på et meget, højt prioriteret område.

-

Engagerende kolleger, som sætter samarbejde, godt arbejdsklima, plads til forskellighed, godt humør og en uformel tone højt.

-

En fleksibel arbejdsplads, som ønsker at understøtte et godt familie-/fritidsliv.

Til stillingen er udarbejdet en uddybende job- og personprofil, der kan ses på
www.soroe.dk
Ansøgning og kontakt
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Borgerservice, IT og Digitaliseringschef chef Bodil Thomsen på telefon 20 22 13 28 eller both@soroe.dk, eller til IT og Indkøbschef Leon Johansen på telefon 40 60 70 50 eller lkj@ringsted.dk
Er du interesseret, skal du sende din ansøgning og CV senest den 30. maj 2013 kl. 08.00
til soroekom@soroe.dk – mærket ”Ansøgning programleder team digitalisering”.
Ansættelsessamtaler afholdes den 7. juni og den 14. juni 2013. Stillingen ønskes besat
efter sommerferien.
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