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Funktionsbeskrivelse for kredschef og chefkonsulenter 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark 
 

Kredschef 

Overordnet ansvarlig for strategisk ledelse og drift af den samlede organisation, herunder: 

• I samarbejde med den politiske ledelse ansvarlig for, at organisationens og kredsens 

politiske visioner, målsætninger og aktiviteter implementeres og formidles 

• Personaleledelse og langsigtet personaleudvikling, rekruttering, ansættelse, 

fastholdelse, kompetenceudvikling og afskedigelse 

• Budget og økonomi 

• Arbejdsmiljø 

• Indgå i diverse fora i DSR og repræsentere kredsens interesser i den samlede 

organisation 

   

 

Chefkonsulenter 

Begge chefkonsulenter refererer til kredschefen. 

Chefkonsulentfunktionen omfatter ansvar for kredsens opgaveløsning, herunder drift og 

kvalitetsudvikling og den dertil knyttede personaleledelse samt faglige ledelse. 

Begge chefkonsulenter har et tæt samarbejde med relevante fagpersoner i kredsen og det 

politiske formandskab. 

Chefkonsulenterne har i samarbejde med kredschefen det overordnede ansvar for kredsens 

drift, udvikling og prioritering af opgaveløsning. 

Begge chefkonsulenter kan udover det beskrevne indgå i øvrige drifts- og projektopgaver ad 

hoc. 

 

 

Chefkonsulent for faglige konsulenter 

• Ansvarlig for og koordinering af samt prioritering vedr. medlemsservice 

(personsager, løn- og ansættelse, medlemsmøder mm) 

• Ansvarlig for den daglige personaleudvikling i koksulentgruppen med fokus på 

opgaveløsningen (fagligt/kommunikativt/pædagogisk) 

• Ansvarlig for udvikling og implementering på områderne 

• Medansvarlig for at kredsen har en opdateret information og viden  

• Ansvarlig for de faglige opgaver knyttet til kredsens politiske og medlemsrettede 

virksomhed, herunder medlemsservice, sagsbehandling, mødeafholdelse m.m. 

• Ansvarlig for og koordinering af kredsens organisatoriske aktiviteter, herunder 

organisationsudvikling og  

o Planlægning af mødevirksomhed og uddannelse for kredsens TR og AMiR.  

o Tovholder i forhold til organisatorisk forum 

• Tovholder på GAS i samarbejde med superbruger 

• Medlem af koordinationsudvalget 
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Chefkonsulent for politik, kommunikation og administration. 

I politiske spørgsmål refereres til kredsformanden. 

• Ansvarlig for faglige og administrative opgaver knyttet til formandsskabets og 

kredsbestyrelsens politiske virksomhed   

• Medansvarlig for, at formandskabet og kredskontoret har en opdateret information 

og viden indenfor det sundhedspolitiske område 

• Ansvarlig for kredsbestyrelsens mødevirksomhed, herunder mødeplanlægning, 

dagsorden, sagsfremstillinger, referat og nyhedsformidling af kredsbestyrelsen 

arbejde 

• Ansvalig for produktion af kredsens skriftlige beretning  

• Ansvarlig for kredsens arrangementer af politisk karakter og kredsens 

generalforsamling 

• Ansvarlig for det kommunikative område: medlemsblad, hjemmeside, Facebook, 

pressemeddelelser m.m. 

• Medansvarlig for planlægning af kredsens generalforsamling 

• Udvikling og drift af opgaveløsningen på service- og administrationsområdet 

• Ansvarlig for at medarbejderne indenfor service og administration har opdateret 

information og viden 

• Ansvarlig for den fysiske ramme i lejemålet Vejlevej 121 samt satellitkontorerne 

• Medansvarlig for de administrative opgaver knyttet til kredsens politiske og 

medlemsrettede virksomhed, herunder medlemsservice og mødeafholdelse 

• Ansvarlig for serviceområdet indeholdende opgave vedr. rengøring og forplejning 

• Medansvarlig for at personalepolitikken praktiseres f.s.v. angår markering af 

begivenheder og personalefrokostordning 

• IT-ansvarlig, herunder bl.a. personaleadministrative systemer og  IT-baserede 

”værktøjer”  

• Ansvarlig for kredsens dokumentation, journalisering og arkivering på det 

administrative felt 

• Medlem af koordinationsudvalget 

 

 

 

 

 


