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1. Indledning 
På Professionshøjskolen University College Nordjylland (herefter UCN) arbejder man i øjeblikket 
med en ny organisering, der blandt andet skal understøtte institutionens strategi for 2020 og dens 
brede uddannelsesportefølje. Til at stå i spidsen for udviklingen af fremtidens erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser og - i samarbejde med ledere og medarbejdere - at realisere ud-
dannelsernes potentiale, søger UCN en uddannelsesdirektør med tiltrædelse den 1. august 2017.  
 
UCN har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde om rekruttering og udvælgelse af den 
nye uddannelsesdirektør. Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et 
bedømmelsesudvalg. Rektor er formand for bedømmelsesudvalget, der afgiver indstilling til institu-
tionens bestyrelse, der har den endelige ansættelseskompetence.  
 
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af drøftelser i organisationen, og er 
godkendt af bedømmelsesudvalget som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. 
 
Bedømmelsesudvalget består af:  

 Lene Augusta Jørgensen, rektor 

 Poul Højmose Kristensen, professionshøjskoledirektør 

 Søren Samuelsen, udviklingsdirektør 

 David Mayntz, forsknings- og udviklingsdirektør 

 Iben Bøgh Bahnsen, uddannelseschef 

 Helle Larsen, studieleder 

 Kim Breum-Christensen, fællestillidsrepræsentant. 
 
Interesserede kan kontakte Mercuri Urvals konsulenter; Evald Eriksen på telefon 4057 8708 
og Katharina Jespersen på telefon 5151 5215 og/eller UCN’s rektor Lene Augusta Jørgensen 
på telefon 7269 0100 for en drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen.  
 
Stillingen søges direkte hos UCN via dette link her, hvor du kan uploade ansøgning og CV. 
Ansøgningsfristen udløber den 19. maj 2017: 
  
 
 

2. Om UCN 
UCN blev dannet 1. januar 2008 og omfatter det tidligere CVU Nordjylland og Sundheds CVU 
Nordjylland. I 2009 fusionerede UCN som den første professionshøjskole med et erhvervs-
akademi - Nordjyllands Erhvervsakademi. 
 
UCN’s hovedaktiviteter består af grunduddannelser, efter- og videreuddannelse, forsknings- 
og udviklingsarbejde samt rådgivnings- og konsulentydelser. UCN arbejder med uddannelse, 
forskning, udvikling og innovation inden for fire områder: Business, pædagogik, sundhed og 
teknologi, og udbyder i 2017 26 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og 8 
overbygningsuddannelser (top-up). UCN har ca. 900 medarbejdere, ca. 9.500 studerende på 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og over 8.000 kursister og studerende 
på efter- og videreuddannelse.  
 
UCN er en velfungerende organisation med en stærk og sammenhængende ledelse, et godt ar-
bejdsmiljø samt engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.  
 
 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=5001&departmentId=8134&ProjectId=103700
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2.1 Vision, mission og værdigrundlag 

Vision 
UCN er i 2020 kendt som en dagsordenssættende uddannelses- og vidensinstitution, der ska-
ber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv for at skabe vækst og udvik-
ling i Nordjylland. 
 

Ambitionen er at skabe og synliggøre en stærk profil for UCN, baseret på uddannelses- og 
vidensaktiviteter, som gør UCN til et attraktivt tilvalg; 

 Blandt uddannelsessøgende og kursister – regionalt, nationalt og internationalt 

 Blandt professioner, praksisaktører og erhverv som UCN’s uddannelser retter sig imod 

 Blandt danske og internationale forsknings-og vidensmiljøer 

 Blandt ledende aktører i den samfundsmæssige udvikling af Nordjylland. 
 

Mission 
Det er UCN’s mission at bedrive: Uddannelse i virkeligheden. Med uddannelse i virkeligheden 
forstås: 

 I tæt samspil med praksis uddanner UCN til handling og refleksion i forhold til konkrete proble-
mer og udfordringer i professioner og erhverv 

 UCN udfordrer virkeligheden og medvirker til at sætte nye standarder i de professioner og er-
hverv, UCN uddanner til, gennem samspil om uddannelse, efter- og videreuddannelse samt 
forsknings- og udviklingsprojekter. 

 

UCN skal således udvikle, facilitere og formidle værdiskabende læring, kompetencer og viden 
i samarbejde med og på tværs af professioner og erhverv. UCN har med sin regionale foran-
kring et særligt opdrag i at uddanne til og udvikle sine aktiviteter i samspil med professioner og 
erhverv i Nordjylland. 
 

Værdigrundlag 
Handlemønstre 
På UCN tror man på, at realiseringen af ”UCN Strategi 2020” forudsætter, at der udvikles en 
tværgående kultur, der bygger på gensidig anerkendelse af fire grundlæggende handlemøn-
stre: Mod, handlekraft, synlighed og sammenhæng. 
 
Handlemønstrene skal respekteres som symboler på den ønskede UCN-kultur af alle ledere, 
medarbejdere og studerende, og dermed inddrages i egne adfærds- og handlingsmæssige 
valg hos den enkelte. 
 
Værdibaseret personalepolitik 
UCN’s personalepolitik indrammer arbejdslivet i UCN og skal gøre en forskel i bestræbelserne 
på at udvikle UCN til at være en attraktiv og professionel arbejdsplads med fokus på balancen 
mellem hensynet til den enkelte og hensynet til institutionen. Personalepolitikken består af to 
dele; en værdibaseret personalepolitik og en række personalepolitiske retningslinjer. 
 
Den værdibaserede personalepolitik formidler intentionerne for, hvordan man på UCN ønsker 
at omgås hinanden, og hvad man kan forvente af hinanden, samtidig med at den formidler en 
fælles holdning til UCN som en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte. Den værdibaserede 
personalepolitik er formuleret med afsæt i de fælles hensigter, og tager afsæt i fem centrale 
værdier: 

 Tillidsbaseret samarbejde 

 Bæredygtige løsninger 

 Trivsel 
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 Kompetenceudvikling 

 Social ansvarlighed. 

Du kan læse mere om UCN’s vision, mission og værdigrundlag her 

Du kan læse mere om UCN’s værdibaserede personalepolitik i bilag 1. 
 

2.2 UCN Strategi 2020 

UCN Strategi 2020 sætter retningen for UCN’s udvikling frem mod 2020. Strategien består af 
tre prioriterede indsatsområder, der alle styrker kerneopgaven på UCN og bidrager til at reali-
sere UCN’s mission, vision samt de målsætninger, der er sat igennem udviklingskontrakten og 
kvalitetsarbejdet. Strategiens tre fokusområder: ”Vi skaber et engagerende og levende stu-
diemiljø”, ”Vi skaber værdi sammen med omverdenen” og ”Vi skaber forandringer sammen”, 
sætter rammen for arbejdet. 

 
 
Strategi 2020 udgør sammen med udviklingskontrakten og kvalitetsarbejdet den strategiske 
ramme for udviklingen af UCN frem mod 2020. Strategi 2020 er forankret i rektoratet og god-
kendt af UCN’s bestyrelse. 
 
Du kan læse mere om UCN Strategi 2020 her 
 

2.3 Organisation 

UCN er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg 
Kommune i Region Nordjylland, og er omfattet af lov om professionshøjskoler for videregåen-
de uddannelser. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af professionshøjskolen og 
er over for uddannelses- og forskningsministeren ansvarlig for professionshøjskolens drift.  
 
Professionshøjskolens øverste daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, besty-
relsen har fastsat.  
 
UCN’s uddannelser og aktiviteter er fordelt på 6 campusser med campuslokationer i Aalborg, 
Hjørring og Thisted. UCN’s campusser er moderne og velfungerende og skaber rammen for et 
godt studiemiljø. 
 
  

https://www.ucn.dk/om-ucn/organisation/organisation/mission-vision-og-handlemønstre
https://www.ucn.dk/om-ucn/organisation/organisation/strategi-2020
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Figur 1 Organiseringen på UCN 

  

Uddannelsesdirektøren er ansvarlig for uddannelsesområdet, der omfatter læreruddannelsen, pæ-
dagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, sundhedsuddannelser, businessuddannelser og 
teknologiuddannelser samt ansvaret for CFU (center for undervisningsmidler) og det internationale 
område.  
 
Uddannelsesdirektøren er medlem af rektoratet og har i alt 8 chefer i reference. Uddannelses-
direktøren refererer til rektor. 
 
Ledelse i UCN 
Forståelsen af ledelse i UCN rummer to forskellige dimensioner; ledelse som position og le-
delse som proces. I UCN arbejder man med en hierarkisk organisering, der består af ledel-
sesniveauerne; rektor, direktør, chef og leder. Ledelsesniveauerne angiver et særskilt define-
ret ledelsesansvar, der efterlader forventninger om, at de enkelte ledere udøver ledelse i kraft 
af deres position. Ud over den hierarkiske forståelse af ledelse, anskuer man på UCN ledelse 
som en proces, der kontinuerligt skabes mellem mennesker på tværs af organisering og hie-
rarki. En proces, der har til formål at skabe resultater i tilknytning til den kerneopgave, der skal 
løses.  
 
Du kan læse mere om UCN’s tilgang til ledelse i ledelsesgrundlaget i bilag 2. 

REKTORAT 

UDDANNELSES-
OMRÅDET 

BUSINESSUDDANNELSER SUNDHEDSUDDANNELSER 

LÆRERUDDANNELSE SYGEPLEJERSKEUDANNELSE 

PÆDAGOGUDDANNELSER TEKNOLOGIUDDANNELSER 

CFU INTERNATIONAL 

FÆLLES-
ADMINISTRATIONEN 

BIBLIOTEKET 
IT OG  

DIGITALISERING 

BYGNINGSDRIFT OG SERVICE LEDELSESSEKRETARIAT 

KOMMUNIKATION STUDIEKONTOR 

HR OG PERSONALE KVALITETSKONTOR 

ØKONOMI 

ACT2LEARN 
FORSKNING OG 

UDVIKLING 
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2.4 Læringstilgang 

På UCN har man siden 2012 arbejdet med at udvikle sin egen læringstilgang ”Refleksiv prak-
sislæring”. På UCN betragter man det som sin fornemste opgave at uddanne dimittender, der 
er parate til fremtidens arbejdsmarked. UCN’s uddannelser skal i så høj grad som muligt af-
spejle den virkelighed, dimittenderne kommer ud i, når de er færdiguddannede. Med andre ord 
skal de faglige, sociale og personlige kompetencer, de studerende opnår gennem deres ud-
dannelse på UCN, være direkte anvendelige på arbejdsmarkedet.  
 
Du kan læse mere om UCN’s læringstilgang her 
 

2.5 Økonomi 

Resultatet for 2016 viser et underskud på kr. 16,6 mio. Med et budgetteret underskud på kr. 21,3 
mio. må resultatet betragtes som tilfredsstillende. UCN har en egenkapital ved årets udgang på kr. 
211,8 mio.  
 
Budgettet for uddannelsesdirektørens faglige område er i 2017 ca. kr. 392 mio.  
 
Du kan læse mere i årsrapport 2016 her 
 
 
 

3. Stillingen 

Ambitionerne for uddannelsesområderne er store, og forventningerne til den nye uddannelsesdi-

rektør er mange. For den rette er stillingen som uddannelsesdirektør på UCN fyldt med unikke 
muligheder for at skabe fremdrift og forandring og i tæt samarbejde med de øvrige direktører 
og rektor at sætte sit eget aftryk på udviklingen af UCN. 
 

3.1 Ansvarsområder og arbejdsopgaver 

Uddannelsesdirektørens opgaveportefølje er bred og indeholder både et internt og et eksternt per-
spektiv. Den nye uddannelsesdirektør på UCN skal være med til at sikre udviklingen af UCN med 
et særligt ansvar for at videreudvikle institutionens grunduddannelser, CFU og det internationale 
område.  
 
Uddannelsesdirektøren får således det overordnede ansvar for at drive og udvikle institutionens 
erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. I en tid præget af kontinuerlige forandrin-
ger, besparelses- og effektiviseringskrav grundet omprioriteringsbidraget samt en øget konkurrence 
om de studerende, kræver det kreativitet, samarbejde og en høj grad af inddragelse for at kunne 
fastholde en høj kvalitet på uddannelserne og en fortsat videreudvikling af dem. Det bliver uddan-
nelsesdirektørens fornemste opgave at sikre den rette balance mellem drift og udvikling samt mel-
lem effektivitet og høj faglig kvalitet.  
 
Uddannelserne er fordelt på 6 uddannelsesområder, der er præget af en høj grad af faglig forskel-
lighed, der blandt andet er baseret på forskelle i både lovgrundlag og traditioner. Uddannelsesdi-
rektøren skal sammen med uddannelsescheferne - og i samarbejde med forskning og udvikling 
samt efter- og videreuddannelserne - profilere og styrke de enkelte uddannelsesområder, så ud-
dannelsernes unikke kendetegn og kvaliteter også fremadrettet står stærkt. En central del af udvik-
lingen af uddannelserne på UCN er ligeledes udviklingen af studiemiljøet og den fortsatte udvikling 
af læringstilgangen ”Refleksiv praksislæring”.  
 

https://www.ucn.dk/om-ucn/organisation/organisation/læringstilgang
https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Om-UCN/Organisation/Centrale-dokumenter/ucn-årsrapport-2016.pdf
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Derudover er der en række arenaer (rum og roller), hvor der i særlig grad er forventninger og 
krav til uddannelsesdirektørens indsatser:  
 
Medlem af rektoratet 
Uddannelsesdirektøren refererer til rektor og er sammen med professionshøjskoledirektøren med-
lem af rektoratet. Uddannelsesdirektøren forventes at bidrage aktivt til at skabe et professionelt og 
konstruktivt samarbejde i organisationen sammen med det øvrige rektorat. Et samarbejde, der er 
præget af gensidig tillid og respekt og et konstruktivt med- og modspil. Rektoratet har ansvaret for 
at:  

 udvikle og iværksætte en overordnet strategi for UCN, 

 udvikle og fastlægge institutionens overordnede kvalitetsmål, 

 sikre fortsat kvalitetssikring og udvikling for UCN, 

 videreudvikle og sikre en intern styringsmodel i UCN, 

 fastlægge den interne organisering af UCN, 

 profilere UCN som uddannelses- og vidensinstitution både lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt. 

 
Ledelse ”opadtil”, ”nedadtil” og ”udadtil” i organisationen 
Opadtil skal uddannelsesdirektøren sikre løbende inspiration og information vedrørende uddannel-
serne. Uddannelsesdirektøren skal opadtil stå på mål for udviklingen af uddannelserne, men også 
formå at bringe uddannelsernes interesser med ind i rektoratet. 
 
Nedadtil er uddannelsesdirektøren personaleleder for 8 chefer og forventes i denne rolle at motive-
re og understøtte dem i deres ledelsesrolle, herunder uddelegere både ansvar og opgaver. Derud-
over forventes uddannelsesdirektøren at videreudvikle samarbejdet på tværs i chefgruppen og 
videreudvikle chefgruppens tværgående samspil med chefer, ledere og medarbejdere i resten af 
organisationen.  
 
Udadtil i organisationen er det forventningen, at uddannelsesdirektøren proaktivt søger at skabe 
synergi og sammenhæng på tværs af grunduddannelserne, efter- og videreuddannelserne, forsk-
ning og udvikling samt med stabsfunktionerne.  
 
En velanskrevet samarbejdspartner 
UCN er som en stor uddannelsesinstitution en central spiller i det omgivende samfund. UCN har i 
et tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og Region Nordjylland en ambition om at skabe 
sammenhæng med udvikling af uddannelserne og udvikling i lokalsamfundet.  
 
Derudover har UCN et tæt samspil med både offentlige og private organisationer omkring udviklin-
gen af uddannelserne – et samspil, der blandt andet tager udgangspunkt i UCN’s læringstilgang 
”Refleksiv praksislæring”. UCN har ligeledes et godt samarbejde med de øvrige professionshøjsko-
ler.  
 
Det er forventningen, at uddannelsesdirektøren er en professionel og kompetent repræsentant for 
UCN, der formår at pleje eksisterende partnerskaber og samarbejder og ikke mindst formår at ud-
vikle nye. Uddannelsesdirektøren forventes at skabe sig et stærkt netværk både lokalt, regionalt og 
nationalt og sikre, at UCN er en stærk og synlig spiller på uddannelsesområdet, herunder aktivt 
profilere UCN blandt de danske professionshøjskoler.  
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4. Den ønskede profil 
Der efterspørges en lederpersonlighed med følgende kompetencer: 

4.1 Faglige kompetencer 

Uddannelsesdirektøren forventes at have: 

 stort kendskab til og indsigt i uddannelsesområdet, 

 gerne kendskab til en eller flere af de udbudte uddannelser, 

 gerne erfaring med forskning og udvikling af pædagogik og læring, 

 gerne undervisningskompetence og -erfaring – pædagogisk og didaktisk indsigt, 

 relevante netværk inden for uddannelse - er en velanskrevet samarbejdspartner, 

 erfaring med ledelse af ledere, 

 erfaring med forandringsledelse, 

 en lang videregående uddannelse, 

 erfaring med budgetter - økonomiplanlægning og -styring, 

 stærke formidlingsevner – både skriftligt og mundligt, 

 engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau. 
 

4.2 Personlige kompetencer 

Den nye uddannelsesdirektør: 

 har et stort personligt engagement i uddannelse, 

 har strategisk og taktisk tæft, 

 har organisatorisk overblik og indsigt - evner at udvikle/tilpasse organisationen, når opga-
ven/situationen kræver det, 

 har stor analysekraft - kan gennemskue og perspektivere komplekse problemstillinger og om-
sætte dem til operationelle løsninger, 

 er fremsynet, nysgerrig og udviklingsorienteret, 

 er beslutningsdygtig og har gennemslagskraft – evner at omsætte beslutninger til handling, 

 er tydelig og åben i sin kommunikation – tør sætte en klar ramme og adressere problemstillin-
ger åbent, 

 har stærke relationelle kompetencer – kan samarbejde med alle i og uden for organisationen – 
formår at finde kompromiser og samle personer og fagligheder om den fælles opgave, 

 er personlig robust og har ledelsesmæssigt mod, 

 har stor integritet - er troværdig og ordentlig. 
 
 
 

5. Ansættelsesvilkår 
Stillingen som uddannelsesdirektør vil blive klassificeret i lønramme 38. Ansættelsen vil ske på 
åremålsvilkår for en 5 årig periode med mulighed for forlængelse på 3 år. Der vil ikke være tilbage-
gang til anden stilling ved UCN ved udløb af åremålsperioden. Derudover indgås der aftale om 
funktionstillæg, ligesom der vil være resultatløn knyttet til stillingen. 
 
Årslønnen inkl. pension er kr. 1.020.000. Derudover udbetales der resultatløn på baggrund af op-
nåede resultatet. Beløbsrammen er kr. 145.000.  
 
 
 



  

 

 

 

 

Side 10 af 10 

6. Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 19. maj 2017 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler på møde i bedømmelses-
udvalget 

24.05.2017 

Indledende samtaler med udvalgte kandidater og bedømmelsesudvalget 09.06.2017 

Direktørvurdering; personlighedstest og kognitive test samt referencetagning 12.06.2017 

Topkandidaterne møder rektor til en individuel snak og forventnings-
afstemning 

Mellem 1. og 2. samtalerne 

Rapportering og anden samtalerunde med finalekandidater og bedømmelses-
udvalget. Bedømmelsesudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen 

14.06.2017 

Tiltrædelse 01.08.2017 

 


