Vil du bli med på laget?
Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale
helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og
bygging på et høyt internasjonalt nivå.
Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og samlede
investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring,
innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige
helseforetakene.
Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

Avdelingssjef - Kunnskapsutvikling
Kunnskapsutviklingsavdelingen
Arbeidssted: Trondheim

Sykehusbygg søker avdelingssjef til Kunnskapsutviklingsavdelingen. Vedkommende vil ha ansvar for
og lede avdelingen innenfor flere områder, blant annet virksomhetsutvikling- og implementering,
ressursstyring og anskaffelser og styringssystem – kunnskap og kvalitet. Stillingen er plassert i
ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør. Som del av ledergruppen har avdelingssjef
et kollektivt ansvar for utviklingen av Sykehusbygg HF.

Arbeidsoppgaver
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sikre en helhetlig gjennomføring av interne utviklingsprosjekt i tråd med Sykehusbygg HF sitt
styringssystem
Delta i utvikling- og implementering av strategien for selskapet, herunder oppfølging av
Oppdragsdokumentet
Virksomhetsutvikling- og implementeringsgrunnlag for interne prioriteringer og fordeling
Oppfølging av interne utviklingsprosjekter som delegeres til ulike enheter i virksomheten
Delta i utarbeidelse av budsjett og økonomisk langtidsplan for foretaket
Avdelingssjef har resultat, personal- og økonomiansvar innen sitt ansvarsområde

Ønskede kvalifikasjoner
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Relevant høyere utdannelse
Erfaring fra gjennomføring av komplekse planleggings- og byggeprosjekter herunder
porteføljestyring
Ledererfaring med dokumenterbare gode resultater
Erfaring fra endringsprosesser, omdømmebygging og mediehåndtering
Bred ledelseserfaring innen strategiprosjekt
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Stillingen som avdelingssjef stiller spesielle krav til
kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt å fremstå som en tydelig og trygg lagspiller som
utøver lederrollen på en tillitsskapende måte. Du har god evne til å delegere, er en kultur- og
relasjonsbygger samt nytenkende og innovativ.

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Reisevirksomhet må påregnes.
Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene
«Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står
sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere
seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt
kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge
framtidens sykehus.
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