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 med 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.

Leder ressursstyring
Arbeidssted: Trondheim
Til nyopprettet stilling søker vi leder for ressursstyring i Sykehusbygg. Du vil få en sentral rolle i
foretaket og vil jobbe tett med ledergruppe og prosjektledere for å optimalisere bemanningen i
prosjekter og organisasjonen.
Ansvar og arbeidsoppgaver:











Oversikt over prosjektporteføljen til Sykehusbygg, inkludert kommende prosjekter
Oversikt over organisasjonens ressurser fordelt på kompetanse og tilgjengelighet
Hovedansvar for ressursplanleggingsverktøy og kriterier som legges til grunn for fordeling av
ressurser
Være intern pådriver for å optimalisere bemanningen i organisasjonen
Løpende følge opp og respondere på bemanningsbehov som identifiseres
Identifisere behov for rekruttering av nye medarbeidere
Identifisere langsiktige behov for kompetanseutvikling for medarbeidere
Utvikle og følge opp karriereveier i Sykehusbygg
Rapportere status på bemanningssituasjonen i ledergruppen iht. avtale
Månedlig oppfølging av ledere med personalansvar mht. timesaldo og kapasitet hos den
enkelte medarbeider, arbeidsfordeling og andre hensiktsmessige KPI’er

Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning
Relevant erfaring fra matriseorganisasjoner, eks. innenfor strategisk HR eller ressursstyring

Personlige egenskaper:









Strukturert og ryddig
Evner å se en problemstilling fra flere perspektiver
Kan tenke langsiktig i en operativ hverdag
Pådriver med ønske om å skape resultater
God formuleringsevner, muntlig og skriftlig
Gjennomslagskraft
God forretningsforståelse
Høy arbeidskapasitet

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 har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker derfor en som kan
identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg som nasjonalt
kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging - og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge
framtidens sykehus.
For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med fungerende ressursstyrer I
Sykehusbygg Olaf Frøseth, tlf. 959 82 902, eller vår rådgiver i Habberstad Bjørn Skogstad, tlf. 930 66
437.
Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no innen 16.04.2018
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra
denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli
kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

