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1. Indledning 
Aalborg Universitetshospital (herefter Aalborg UH) har indgået aftale med Mercuri Urval om 
samarbejde om rekruttering og udvælgelse af kontorchef til Klar til NAU.  
 
Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) forventes at stå færdigt i efteråret 2020. Overgangen til de 
nye rammer giver en unik anledning til at forbedre hospitalets patientforløb yderligere ved at 
udnytte de nye fysiske rammer og de nye tekniske løsninger til at styrke samarbejdet med og 
omkring patienten. Aalborg UH har besluttet at oprette et selvstændigt kontor, der overordnet har til 
formål at varetage projektledelsen af Klar til NAU. Det er til dette nyoprettede kontor, at Aalborg UH 
nu ønsker at rekruttere en kontorchef. 
 
Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 
består af følgende:  

 Direktør Jens Ole Skov 

 Direktør for Økonomi og Drift Kim Mikkelsen 

 Lægefaglig direktør Morten Noreng  

 Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni 

 Klinikchef Frank Skriver Mikkelsen 

 Projektchef Niels Uhrenfeldt  

 Kontorchef Dorthe Pedersen 

 Leder af kommunikationsfunktionen Charlotte Tybjerg Sørensen 

 Plankonsulent Marit Agerbæk 

 Plankonsulent Susanne Algren 

 Fuldmægtig, TR for HK Lene Hjølund 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelses-
processen og afgive indstilling til formanden for ansættelsesudvalget, der har ansættelses-
kompetencen. 
 
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af drøftelser bredt i organisationen 
og er godkendt som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. 
 
Interesserede kan kontakte Mercuri Urval, Thomas Gajhede på telefon 2084 1030 for en fortrolig 
drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Aalborg UH orienteres ikke om sådanne henvendelser 
uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere rettes henvendelse til Aalborg UHs direktør for 
Økonomi og Drift Kim Mikkelsen på telefon 4126 4475/ 9766 1303. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-02730). Ansøgningsfristen udløber den 27. marts 2017. 
 
Det anbefales potentielt interesserede kandidater at orientere sig i vedhæftede bilag: 

1. Ledelsesgrundlag  
2. Handleplan 2017 
3. Masterplan 
 
 
 
 
 

http://www.mercuriurval.dk/
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2. Om Aalborg UH 
Visionen for Aalborg UH er at være patientens hospital med mennesket i centrum. Kerneopgaven 
er at skabe sikre og effektive forløb med patienten som partner. Aalborg UH udvikler 
morgendagens behandling og uddanner morgendagens medarbejdere. 
 
Aalborg UH er det største og højest specialiserede hospital i det nordjyske sundhedsvæsen - og 
Nordjyllands største arbejdsplads med knap 6.800 ansatte.  
 
Aalborg UH varetager højtspecialiserede landsdelsfunktioner for ca. 600.000 indbyggere, 
specialiserede basisfunktioner for ca. 490.000 indbyggere samt basissygehus-funktioner for ca. 
250.000 indbyggere. 
 
Som regionens eneste universitetshospital har Aalborg UH en central rolle i det samarbejdende 
sundhedsvæsen og ønsker således også at markere sig på nationalt plan. Aalborg UH har gode 
traditioner for forskning - og med status som universitetshospital øges fokus på forsknings-
aktiviteterne. Fremadrettet prioriterer hospitalet de universitære og forskningsmæssige funktioner 
højt. 
 
Som arbejdsplads rummer Aalborg UH en mangfoldighed af fagligheder og personligheder. 
Ledelsen holder sig løbende ajour med personalets ønsker og behov, og bestræber sig på at 
tilbyde de uddannelsesmæssige og kompetenceudviklende aktiviteter, som medarbejderne 
efterspørger. Ambitionen er, at Aalborg UH skal være en arbejdsplads, som personalet er glade for 
og stolte af at være en del af – også i det nye hospitalsbyggeri. 
 

2.1 Organisering 

Figur 1: Organisationsdiagram Aalborg Universitetshospital 
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2.2 Administrationen 

Aalborg UHs administration består af følgende 5 kontorer, der understøtter hospitalsledelsen, 
og som samlet understøtter den øvrige organisation inden for områderne: 

 Økonomi og Plan 

 Kvalitet og Sammenhæng 

 HR og Strategi 

 Klar til NAU (som der hermed søges en kontorchef til) 

 Kommunikation 
 
Kontorcheferne udgør sammen med direktøren for Økonomi og Drift fra Hospitalsledelsen den 
samlede top-ledelsesgruppe i administrationen. Udover kontorcheferne er der ansat en række 
afsnitsledere. Kontorcheferne deltager i UHL-møder (Udvidet Hospitalsledelse) hver torsdag. 
 

2.3 Ledelsesgrundlag i Region Nordjylland 

Region Nordjylland har beskrevet god ledelsesadfærd i et ledelsesgrundlag. Ledelsesgrund-
laget angiver værdier og karakteristika for ledelse i alle retninger, og er en integreret del af 
ledelsesforståelsen i regionen – og på Aalborg UH. 
 
Ledelse op 
Rollen som medleder i det store fællesskab – i udarbejdelsen af vores fælles strategier, og i 
oversættelsen af strategierne til taktikker og handlinger. 
 
Ledelse ned 
Rollen som medleder i det daglige, i samarbejdet med medarbejderne, hvor kodeord for 
ledelsesindsatsen er energiskabelse og fastholdelse af fokus gennem klare mål, handlinger og 
prioriteringer. 
 
Ledelse ud 
Den udadvendte, kundeorienterede del, hvad enten samarbejdet er med patienter, brugere, 
borgere, kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, organisationer, ministerier, inter-
nationale forbindelser – eller sker internt, fra supportfunktion til kerneområde. 
 
Ledelse ind 
Ledelse af os selv: Vi skal bruge os selv, vi skal udvikle os – og vi skal passe på os selv! 
 
Ledelse på tværs 
Det interne møde mellem kulturer og synsvinkler, der ofte er startskuddet for udvikling og 
innovation. 
 
Interesserede opfordres til at orientere sig yderligere i bilag 1: Ledelsesgrundlag. 
 

2.4 Ledelse og medinddragelse på Aalborg UH 

I 2017 er der fokus på at bringe ledelsesniveauer og ledelsesteams tættere sammen om at 
drive udviklingen af Aalborg UH. Lederne har ansvaret for at nå målene i eget ledelses-
område, og for at den daglige drift skaber mest mulig værdi for patienten. Samtidig har alle 
ledere ansvar for at bidrage til de fælles mål for hospitalet. I 2017 intensiveres arbejdet med at 
omlægge arbejdsgange, samarbejdsformer og kultur frem mod udflytningen til NAU, hvilket 
kræver forpligtende deltagelse fra alle ledere og medarbejdere. 
 
Interesserede opfordres til at orientere sig yderligere i bilag 2: Handleplan 2017. 
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3. Om Klar til NAU 
I 2012 blev der givet tilsagn til opførelse af et nybygget hospitalskompleks på 135.000 m2 i Aalborg 
Øst for i alt 4,1 mia. kroner. Siden da er der blevet arbejdet intenst med planlægningen og 
opførelsen af byggeriet. Det er planen, at Nyt Aalborg Universitetshospital – NAU – er færdigbygget 
i efteråret 2020.  

I takt med, at ibrugtagningen nærmer sig, er det nødvendigt med et stigende fokus på at geare 
Aalborg UH til at blive klar til NAU – dvs. at være klar til at flytte ind, arbejde effektivt og fungere i de 
nye rammer. De nye rammer i NAU giver en unik mulighed for at gennemtænke eksisterende 
arbejdsgange, processer og sammenhænge for at sikre forbedrede patientforløb. Med henblik på 
at gennemføre processen med klargøring af Aalborg UH til NAU, blev omstillingsprogrammet ”Klar 
til NAU” søsat ultimo 2014. Udgangspunktet for processen er, at Aalborg UH skal igennem en 
omstilling med nytænkning af vaner og arbejdsgange ud fra et tværgående patientforløbsfokus. 
Derudover ønskes mest muligt afprøvet inden udflytning med henblik på at gøre overgangen til de 
nye rammer så gnidningsfri som muligt. 

Hospitalets vision om på én og samme tid at være patientens hospital og en arbejdsplads, hvor 
mennesket er i centrum, skal være pejlemærket for arbejdet med at forbedre eksisterende 
arbejdsgange, processer og sammenhænge. 

Målet er todelt: Mere sikre og effektive forløb med høj sammenhæng for patienterne og et godt 
arbejdsmiljø for personalet. At blive klar til NAU – dvs. at være klar til at flytte ind og arbejde 
effektivt i de nye rammer – bliver i 2017 et vigtigt fokus for alle hospitalets ledere. 

Klar til NAU er et kulturforandringsprojekt, hvor både patientforløb og samarbejde skal prioriteres. 
Udgangspunktet er derfor, at hele hospitalet skal igennem en omstilling med nytænkning af vaner 
og arbejdsgange ud fra et tværgående patientforløbsfokus. Samtidig skal mest muligt afprøves i 
praksis før udflytningen, så både patienter og personale får så smidig en overgang til de nye 
rammer som muligt. 

En forudsætning for at blive klar til NAU er, at ledere og personale får overblik over, hvordan de 
daglige opgaver skal udføres på det nye hospital. Det kræver en høj grad af dialog på alle niveauer 
af hospitalet. Den nødvendige viden skal spredes fra delprojekterne, så hver enkelt leder har det 
rette grundlag for at involvere patienter og personale i forbedringsopgaven. 
 

3.1 Mål og centrale principper 

Der er to overordnede mål for Klar til NAU i perioden frem til indflytningen: Aalborg UH skal være 
klar til at flytte og ibrugtage det nye hospitalsbyggeri til planlagt tid og under givne vilkår – og 
effektiviseringskravet på 6 % af driftsbudgettet skal honoreres. Klar til NAU er dog meget mere end 
”blot” en flytning af nuværende aktivitet til nye rammer.  
 
Målet er, at Aalborg UH skal igennem en omstilling med nytænkning af vaner og arbejdsgange ud 
fra et tværgående patientforløbsfokus. Eksisterende arbejdsgange og -processer ønskes vurderet 
ud fra et forbedringsperspektiv med henblik på at udnytte byggeriets muligheder og koncepter samt 
efterleve ekspertpanelets krav. ”Klar til NAU” er således et kulturforandringsprojekt, som skal sikre 
øget kvalitet i patientbehandlingen. 
 
Med henblik på at nå målet om nytænkning af vaner og arbejdsgange har Aalborg UH fastlagt fire 
overordnede principper for arbejdet med Klar til NAU: 
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1. Nye rammer – ny kultur 
Med de nye, forbedrede rammer opnås en unik mulighed for at se på nye idéer og 
samarbejdsflader inden for sundhedsområdet, som kan forbedre patientforløb og ressource-
udnyttelse. Derfor arbejdes der i Klar til NAU med et princip om, at kulturen skal forbedres – og at 
man ikke blot løfter den nuværende kultur over i de nye rammer. 

 
2. Patienter og pårørende er med til at forme NAU 
Patienter og pårørende har det bedste indblik i det oplevede patientforløb. Derfor er det essentielt, 
at patienter og pårørende også indgår som partnere i forhold til arbejdet med NAU. 

 
3. Vi ejer opgaver – og deler fysiske rammer 
Klinikkernes hovedfokus skal fortsat være på det gode patientforløb – dvs. at sikre kvalitet i 
opgaveløsningen. En væsentlig forudsætning herfor er adgangen til fysiske lokaliteter. Kvaliteten af 
patientbehandlingen har dog ikke sammenhæng med ejerskab over konkrete fysiske rum. Med 
henblik på at sikre en mere fleksibel og hensigtsmæssig udnyttelse af de fysiske rammer, arbejdes 
der i Klar til NAU med et princip om, at de fysiske rammer deles mellem specialer og funktioner.  

 
4. Ressourcer og bemanding følger patientforløbet 
Den vigtigste opgave på Aalborg UH er at sikre sammenhængende patientforløb af høj kvalitet. For 
at sikre, at dette sker, følger ressourcer og bemanding patientforløbet – uanset, hvor opgaven 
bedst løses.  

 
Bevæggrunden for at fastlægge disse overordnede principper for processen er, at flytningen til 
NAU ønskes anvendt som en mulighed for at se på forbedrede arbejdsgange, snitflader – og ikke 
mindst patientforløb.  
 
De styrende principper for Klar til NAU kan udmøntes i fire gode ambitioner for arbejdet: 

 Gamle vaner og arbejdsgange følger ikke automatisk med. 

 Vi arbejder og organiserer os på tværs af klinikker. 

 Vi inddrager bredt.  

 Vi afprøver mest muligt inden flytning. 
 

3.2 Snitflader 

Klar til NAU – og kontorchefen herfor – befinder sit i et alsidigt og vidt forgrenet interessent-
landskab, der samlet er afgørende for projektets succes. Blandt de væsentligste interessenter i 
projektet er: 

 Klar til NAUs medarbejdere og øvrige projektressourcer 

 Delprojekternes formænd og projektgrupper 

 Hospitalsledelsen og den Udvidede Hospitalsledelse 

 De øvrige kontorer og kontorchefer i Administrationen 

 Region Nordjylland 

 Psykiatrien i Region Nordjylland 

 Projektafdelingen NAU (også kaldet ”byggeafdelingen”) 
 
Denne liste over relationer og snitflader er ikke udtømmende, men giver et billede af den centrale 
kommunikationsrolle, som kontoret Klar til NAU og kontorchefen vil have. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at Klar til NAU er et særdeles kompliceret projekt i projektledelses-
forstand, og at kompetent og rettidig koordination, kommunikation og ledelse i det omfattende 
interessentlandskab er en helt central forudsætning for en vellykket ibrugtagelse af NAU. 
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3.3 Organisering af Klar til NAU 

Programmet ”Klar til NAU” er organiseret med udgangspunkt i en række delprojekter, som arbejder 
med konkrete fokusområder inden for kliniske, tekniske eller serviceorienterede emner. Derudover 
indeholder ”Klar til NAU” et spor med fokus på flytning og et spor med fokus på økonomi. Hvert 
delprojekt ledes af en tovholder (typisk en klinikchef), som er ansvarlig for at definere og 
gennemføre omstillingsprocesser inden for delprojektets fokusområde samt for at sikre den 
løbende opfølgning, dokumentation og afrapportering.  
 
Det samlede program ledes af en styregruppe, som består af den udvidede hospitalsledelse, 
projektchefen for byggeorganisationen, en repræsentant for serviceområderne og den kommende 
kontorchef for Klar til NAU. 
 
Styregruppen står for den overordnede ledelse af det samlede omstillingsprogram, mens 
programledelsen – som varetages af Klar til NAU – sikrer organiseringen af programmets faser og 
udøvelse af den overordnede styring af programmet. Derudover er der – med henblik på at sikre 
den tværgående koordinering på tværs af delprojekterne i Klar til NAU – etableret koordinerende 
funktioner.  
  
Aalborg UH har pr. februar 2017 besluttet at oprette et selvstændigt Klar til NAU-kontor. Dette 
har til formål at sikre et særskilt fokus i administrationen, der kan styrke samarbejdet med 
Projektafdelingen og i særdeleshed med at understøtte, motivere og koordinere arbejdet i 
klinikkerne og i delprojekterne i den kommende forandringsproces. 
 
Kontoret Klar til NAU organiseres som et dynamisk kontor, der på nuværende tidspunkt består af 4 
erfarne medarbejdere. Hertil kommer et antal medarbejdere, der allokeres efter konkret behov og i 
dialog med Hospitalsledelsen. 
 
Udover disse fast tilknyttede medarbejdere indgår Klar til NAUs projektressourcer, der typisk 
omfatter 1-2 medarbejdere (klinikøkonomer, kvalitetskonsulenter m.v.) pr. delprojekt. Disse 
udlånes fra deres faste organisatoriske enhed (typisk klinikkerne) i varierende omfang efter 
nærmere aftale. 
 
Endelig er Klar til NAU et strategisk prioriteret projekt, der i vidt omfang kan inddrage 
ressourcer fra den øvrige administration, klinikkerne, Region Nordjylland og eksterne 
leverandører. 
 
Interesserede opfordres til at orientere sig yderligere i bilag 3: Masterplan. 
 
 
 

4. Situationen 
Klar til NAU har nu nået et stadie, hvor involvering og deltagelse skal spredes fra involvering via 
udvalgte deltagere i arbejdsgrupper, til at alle ledere på hospitalet tager et aktivt lederskab for at 
skabe de nødvendige forandringer og få dem afprøvet i tæt samarbejde med patient-
repræsentanter og medarbejdere. Efterhånden som driftskoncepterne er klar, skal konkretiseringen 
af den fremtidige arbejdstilrettelæggelse sættes i gang. 
 
Delprojekterne har – i samarbejde med relevante specialeledelser – ansvaret for at planlægge og 
gennemføre de relevante afprøvninger og sikre det rette niveau af involvering blandt medarbej-
derne. Disse delprojekter skal overordnet programledes, koordineres, understøttes med metoder 
og øvrig information, monitoreres og motiveres. Det er én af intentionerne med oprettelsen af 
kontoret Klar til NAU, at denne programledelse styrkes væsentligt. 
 



  

 

 

 

Side 9 af 11 

Kontoret Klar til NAU er nyoprettet, og – til en start – bemandet med eksisterende medarbejdere, 
der også hidtil har været en del af programmet. Programmets behov for ledelse er stigende hen 
mod 2020, og der forventes derfor at skulle ske en yderligere ressourcetilførsel til kontoret. Denne 
ressourcetilførsel skal foretages efter konkret behov og vurdering og i dialog med styregruppen. 
 
Kontoret er nyoprettet, og selvom der ikke er tale om mange medarbejdere, vil der alligevel være 
tale om en etableringsopgave. Medarbejdere, den nye kontorchef og interessenter skal samles om 
det nye kontor, dets opgave og rolle. 
 
Byggeriet af NAU fremskrider – i al væsentlighed – efter tidsplanen og inden for budgettet. 
Projektafdelingen, der varetager ansvar for byggeriet, er en meget tæt samarbejdspartner for 
kontoret Klar til NAU. Dette giver ”ro på bagsmækken”; en god platform for at sikre, at programmet 
har fokus på at indfri de overordnede mål med de fire ambitioner in mente. 
 
 

5. Stillingen 
 
 

Der er helt åbenlyst tale om et særdeles attraktivt job. Den kommende kontorchef får indflydelse på 
et kompliceret og meget profileret projekt, der får betydning for Region Nordjyllands patienter og 
borgere – og for samtlige medarbejdere på Aalborg UH. 
 
Kontorchefen vil i udpræget grad skulle fungere og skabe resultater i et omfattende og komplekst 
felt af interessenter. Ikke alene vil kontorchefen skulle være i tæt dialog med de forskellige 
elementer af projektorganisationen, men der vil også være meget tæt samspil med både interne og 
eksterne interessenter. Det er afgørende, at den kommende kontorchef forstår, at dette er en 
præmis. 
 

5.1 Kontorchefens ansvar og opgaver 

Kontorchefen har det samlede ansvar for programmets fremdrift, procesplanlægning, 
kommunikation og milepælsopfølgning med reference til styregruppen. Det indebærer, at: 

 Kontorchefen har ansvaret for programmets fremdrift og skal således kunne dagsordensætte 
de rigtige drøftelser, foretage de nødvendige beslutninger og dermed kontinuerligt sætte 
retning for programmet 

 Kontorchefen skal udvise leadership, så begejstring og engagement fastholdes hos 
medarbejdere og samarbejdspartere i og omkring projektet. Kontorchefen skal lytte og lede, 
involvere og vise vej, og kontorchefen skal sikre det nødvendige kontinuerlige informationsflow 
om projektet til både interne og eksterne leverandører 

 Kontorchefen har ansvar for struktureringen af programmet, og skal indgå klare aftaler med 
interne og eksterne interessenter om indhold og tidshorisont for deres opgaver. Kontorchefen 
har ansvaret for, at de rette ressourcer allokeres til programmet fra interne og eksterne 
samarbejdspartnere på det rette tidspunkt i henhold til tidsplanen 

 Kontorchefen har ansvaret for, at samarbejdspartnere plejes og inddrages i det nødvendige 
omfang. Kontorchefen skal opbygge sig det nødvendige netværk på tværs af Aalborg UH og 
det øvrige interessentlandskab. 

 Kontorchefen har endvidere ansvar for den daglige personaleledelse af kontoret Klar til NAU. 
Dette indebærer ansvar for, at arbejdet i kontoret tilrettelægges og udføres effektivt og korrekt i 
overensstemmelse med lovgivningen, Aalborg UHs og Region Nordjyllands værdigrundlag, 
ledelsesgrundlag, aftaler og beslutninger, samt de af Aalborg Kommune fastsatte retningslinjer 

 Kontorchefen har ansvar for at holde sig orienteret om øvrige strategiske projekter og indgå 
konstruktivt og værdiskabende i en koordination med disse 
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 I ledelsen af kontoret og programmet skal det sikres, at der er fokus på frihed under ansvar – at 
den enkelte medarbejders kompetencer bringes i anvendelse og udvikles under behørig 
hensyntagen til fortsat fremdrift og resultater. 

 
 
 

6. Profilen 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 
 

6.1 Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund 

Kontorchefen forventes først og fremmest at være en kompetent projektleder snarere end at have 
en bestemt baggrund. Dog vil den optimale profil sandsynligvis have: 

 Akademisk uddannelse med relevans for opgaven, eksempelvis cand.scient.adm., 
cand.scient.pol., cand.arch., ingeniør eller tilsvarende.  

 Betydelig teoretisk viden om og praktisk erfaring med kompliceret projekt- og/eller 
programledelse 

 Indsigt i sygehusdrift 

 Ledelseserfaring. 
 

6.2 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

Den ideelle kontorchefkandidat forventes at være en kompetent og samlende leder, der mere 
specifikt er kendetegnet ved: 

 Gennemslagskraft, autenticitet og synlighed. Den optimale kandidat evner at fortælle den store 
historie, at kommunikere klart, overbevisende, troværdigt og i øjenhøjde – både overfor 
programmets medarbejdere, det øvrige Aalborg UH, projektafdelingen, øvrige interessenter og 
omverden. En autentisk, naturlig autoritet, der bliver lyttet til – uden at blive selvpromoverende 

 Særdeles stærk samarbejdsevne. Udadvendt og relationsopbyggende. Den rette kandidat 
evner at agere synligt, opsøgende og konstruktivt i et miljø med mange forskellige typer af 
interessenter 

 Politisk forståelse. Den optimale kandidat kan navigere og skabe resultater i en politisk ledet 
organisation, hvor der kan være mange dagsordener 

 Evne situations- og personbestemt ledelse. Projektet ”Klar til NAU” består af en alsidig gruppe, 
hvor faglig baggrund, erfaring, opgaver, personlighed og samarbejdsflader varierer. Den opti-
male kandidat skal kunne motivere med instruerende adfærd såvel som coachende/støttende 
adfærd, og skal kunne identificere, hvilke situationer, der kalder på hvilken ledelsesadfærd 

 Gåpåmod og selvstændighed. Den optimale kandidat ser selvstændigt på sine opgaver, og 
tager ansvar for at løse dem 

 Løsningsorienteret og faciliterende med præference for løsninger, der samler medarbejder-
gruppen. Den optimale kandidat skal i udpræget grad evne at skabe opbakning til sine 
beslutninger 

 Vedholdende og leveringsdygtig. Den optimale kandidat arbejder vedholdende og pligt-
opfyldende med de aftalte opgaver, og holder fokus på at overholde deadlines og aftaler 

 Robust og tålmodig. Den optimale kandidat demotiveres ikke af det lange, seje træk, hverken i 
dialog eller i opgaveflow. Er positiv, kursfast og konstruktiv – også i modvind 
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 Strategisk orienteret uden at miste fornemmelsen for den operative detalje. Den optimale 
kandidat befinder sig godt i den overordnede projektlederrolle, men kan også gå i detaljen, når 
det er nødvendigt. 
 

 
 

7. Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. juni 2017 eller efter nærmere aftale. 
Stillingen er ikke tidsbegrænset. 
 
Reference til direktøren for Økonomi og Drift. Projektreference til styregruppen for Klar til 
NAU. 
 
Lønniveauet fastsættes efter aftale med forhandlingsberettiget organisation. 
 
 
 

8. Tidsplan  

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 27. marts 2017 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler  3. april 2017  

Indledende samtaler 6. april 2017 

Test, personvurdering og referencetagning  7. – 21. april 2017 

Rapportering og anden samtalerunde 25. april 2017 

Forhandling – aftale Ultimo april 2017 

Tiltrædelse 1. juni 2017 

 
 
 


