Spillebanen: Movias ledelsesgrundlag
Vores spillebane

V
Vores
grundlag
Opad: Vi opsøger og bekræfter vores ledelsesmandat

Direktion

•

Vi er en politisk styret organisation i en
foranderlig politisk kontekst.

•

Vi henter ledelsesmandat fra bestyrelsen, og
kommuner og regioner med udgangspunkt i
Movias Trafikplan og forretningsplan. Og konkret
fra vores nærmeste chef.

•

Vi tager ansvar på alle niveauer for at lede opad
til nærmeste leder og den øverste ledelse med
faglig og strategisk rådgivning og opsøger
løbende at få (gen)bekræftet dette mandat.
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Medarbejderledelse: Vi formidler retning
M
•

Vores hovedopgave som ledere er ledelse af
medarbejdere

•

Vi understøtter og udvikler engagerede og fagligt
kompetente medarbejdere

•

Vi omsætter og formidler Movias strategier til
konkrete mål og retning for medarbejder

Tværgående ledelse: Vi løser opgaver på tværs
•

Vi er en organisation med fælles mål

•

Vi forener fagligheder i effektiv og sikker drift og
udvikler driftsopgaverne sammen.

•

Med afsæt i Movias strategier udvikler vi nye
produkter til gavn for interessenter og
passagerer.

Chefkonsulent

Projekter

Udad: Vi tager ledelse i samarbejder
•

Vi løser kerneopgaver i tæt samspil med
trafikbestillere, trafikvirksomheder og
operatører.

•

Vi påtager os en ledende rolle i
udviklingsopgaver på fagligt velfunderet
grundlag og søger brugerinddragelse.

•

Vi øger tillid gennem ordentlighed og åbenhed,
og opbygger og vedligeholder tætte netværk. og
ved fornøden inddragelse af hierarkiet.

Vores roller
Alle ledere i Movia leder op, ned og på tværs – de fleste også udad. Vi kan spille forskellige roller på banen – fra projekt til projekt – og påtage
os ansvar, som ligger højere eller lavere i ledelsesstrukturen, end vi plejer. Men nogle opgaver er forankret på enkelte niveauer:
•
Den adm. direktør har særligt ansvar for at lede op i forhold til vores politiske ledelse i bestyrelsen, kommuner og regioner og statslige
myndigheder.
•
Direktører har et særligt ansvar for at udmønte trafik- og forretningsplan og varetage eksterne samarbejdsopgaver.
•
Områdechefer har særligt ansvar for at sikre og udvikle planlægning og drift på tværs i Movia
•
Områdechefer og teamledere har det væsentlige ansvar for at lede medarbejdere.
•
Chefkonsulenter har ansvar for at understøtte ledelsen i bred forstand og udøve faglig ledelse i faglig koordinering og programledelse.

