Stiftelsen Bergensklinikkene som ble stiftet i 1991 er en selveiende
og livssynsnøytral stiftelse for behandling, forebygging, undervisning,
kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for mestring av
rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet.
Stiftelsen Bergensklinikkene driver Tverrfaglig Spesialisert Behandling for
rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF. Stiftelsen
Bergensklinikkene har behandlingsvirksomhet på Hjellestad, i Skuteviken og i
Sentrum av Bergen. Bergensklinikkene driver eget Kompetansesenter KoRus
vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet. . Stiftelsen som har 312
ansatte og en omsetning på NOK 190 mill står overfor et generasjonsskifte i
ledergruppen. Til å etterfølge vår dyktige personal- og økonomidirektør søker
vi nå

HR-sjef
Ledelse – Strategi - Utvikling

Vi søker en HR-sjef som leter etter og finner inspirasjon, glede og motivasjon i å arbeide i en
organisasjon hvor formålet er omsorg og engasjement for mennesker i en personlig krevende
situasjon. HR-sjefen vil jobbe strategisk og i stor grad operativt, for å videreutvikle
Bergensklinikkene til det beste for våre pasienter og ansatte. Stillingen rapporterer til
administrerende direktør og er medlem av toppledergruppen.
Som HR-sjef vil du ha ansvar for å videreutvikle og implementere gode rutiner for å sikre HR og
HMS-arbeid av høy kvalitet. Du vil ha en sentral rolle i vår organisasjons- og lederutvikling og
arbeid med kultur og arbeidsmiljø.
Oppgaver nyttet til rekruttering, tariffarbeid, forhandlinger, lønns- og avtaleforhold ligger også
til stillingens ansvarsområde.
Vi ønsker oss en HR-sjef med høyere utdanning og relevant ledererfaring. Du er en
relasjonsbygger som evner å kombinere strategisk tenkning med operative egenskaper.
Gode pedagogiske evner gjør at du lykkes med å veilede og styrke HR-kompetansen både hos
ledere og i organisasjonen for øvrig.
Vi tilbyr en spennende mulighet i en liten og teamorientert administrasjon av et stort, stabilt og
bredt sammensatt fagmiljø innen medisin, psykologi, helse- og sosial og samfunnsvitenskapelige
fag.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved seniorrådgiver
Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058 eller seniorrådgiver Anne S Posner, tlf. 975 59 057. Vis interesse
for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no snarest og senest
12.mars 2017. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også
overfor oppdragsgiver.

