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1. Indledning  
Det Kgl. Bibliotek og Mercuri Urval A/S har indgået aftale om samarbejde om rekruttering og udvælgelse af ny 
vicedirektør/administrationschef.  

 

1.1 Formål med notatet 

Nærværende notat (job- og kravprofil) er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt 
materiale samt drøftelser med relevante nøglepersoner fra Det Kgl. Bibliotek. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til 
opgaveområdet og profilen for den kommende vicedirektør/administrationschef og danner således grundlag 
for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

 Notatet kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/ 
rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

 Notatet skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til de 
formulerede krav og forventninger. 

 

1.2 Kontaktoplysninger 

Yderligere information vedrørende stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås ved fortrolig kontakt til direktør 
Svend Larsen, Det Kgl. Bibliotek, på telefon 2425 9370/ mail: sl@kb.dk eller Mercuri Urval, direktør Jan 
Thomsen på telefon 4040 7719/ mail: jan.thomsen@mercuriurval.com. Projektkoordinator Anne Marie Bak fra 
Mercuri Urval bistår i processen på det praktiske plan, og kan træffes på telefon 5076 1214. 

 
 
 

2. Det Kgl. Bibliotek og administrationen 

2.1 Det Kgl. Bibliotek – en kort præsentation  

Den 1. januar 2017 fusionerede Statsbiblioteket i Aarhus og Det Kongelige Bibliotek i København. Danmarks 
Kunstbibliotek og Det Administrative Bibliotek var i forvejen under sammenlægning med Det Kongelige 
Bibliotek ved årsskiftet og er derfor også en del af fusionen. Institutionerne er blevet samlet under navnet Det 
Kgl. Bibliotek. 
 
Beslutningen om at sammenlægge Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket blev truffet af daværende 
kulturminister Bertel Haarder (V) i september 2016. 
 
Sammenlægningen ligger i naturlig forlængelse af udviklingen på forskningsbiblioteksområdet – ikke mindst i 
lyset af digitaliseringen. Bibliotekerne løser i vidt omfang de samme opgaver, når de understøtter forskning og 
uddannelser på universiteterne. Hvad angår opgaven som nationalbibliotek, er der en lang række områder, 
hvor indsatsen kan samles og styrkes gennem fusionen. 
 
I løbet af 2017 vil det nye bibliotek opbygge en fælles organisation. Der er lagt op til en udrulning i flere faser, 
hvor ønsket er at forstyrre bibliotekets brugere mindst muligt. Foreløbig vil en række services køre videre på 
de platforme og hjemmesider, som findes i dag. En ny fælles hjemmeside vil blive udviklet på sigt. Biblioteket 
bevarer også de fysiske placeringer i Aarhus og København. 
 
Til den vigtige opgave at videreføre det samlede administrative område på Det Kgl. Bibliotek søges nu en ny 
vicedirektør/administrationschef.  
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Det Kgl. Bibliotek løser en lang række opgaver som bibliotek, arkiv og kulturinstitution i Danmark. De 4 
store hovedopgaver er: 

 Universitetsbibliotek for Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Som 
universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for de 3 universiteter og leverer faglig og videnskabelig 
biblioteksservice til støtte for uddannelse og forskning. Herudover stilles informationsressourcer til 
rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. 
 

 Bevaring af dansk kulturarv. Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af 
både dansk og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), 
håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. 
Pligtafleveringen i Danmark sikrer, at der afleveres 2 eksemplarer af hvert værk (bog, tidsskrift, avis, 
cd, video, film etc.), der udgives i Danmark. Dette stilles til rådighed for brugerne. Institutionen giver 
adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at disse bevares, sikres og 
overleveres til eftertiden.  
 

 Kulturformidling og forskning inden for institutionens opgaver, fag og samlinger. Som museums- 
og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og 
samlinger. Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for Nationalbibliotekets 
opgaver, funktioner, fag og samlinger. 

 

 Overcentral for landets folkebiblioteker. Det Kgl. Bibliotek (Aarhus) udvikler og driver såvel 
netbaserede som fysiske udlånsfunktioner til folkebiblioteker og mindre forsknings- og firma-
biblioteker, herunder fjernlån. Endvidere drives læsesalsfunktioner samt BiblioteksCenter for 
Integration, herunder indkøb, udlån, rådgivning og koordineringsopgaver til folkebibliotekerne. 

 
Hertil kommer en lang række projekter og services med udgangspunkt i kerneopgaverne. 
 
En ny organisering er besluttet og skal implementeres i løbet af 2017. Oversigten i bilag 1 viser den nye 
organisering i 6 hovedområder, hvor den fusionerede administration med administrative funktioner i både 
København og Århus indgår. 
 
I København har Det Kgl. Bibliotek besøgsadresse og administration i Diamanten på Slotsholmen – og med 
afdelinger og funktioner på en række andre adresser i København. I Aarhus findes besøgsadresse og 
administration i bygninger i Universitetsparken på Aarhus Universitet. 
 
Se endvidere de respektive hjemmesider for yderligere informationer om den meget lange række af opgaver 
og services, der ydes fra det samlede nye Det Kgl. Bibliotek (en ny fælles hjemmeside udvikles på sigt): 

http://www.kb.dk/da/ 
http://www.statsbiblioteket.dk/ 
 
Den samlede fusionerede organisation omfatter i alt ca. 800 medarbejdere og arbejder i 2017 med et 
udgiftsbudget på ca. 600 mio. kroner. Der er ca. 70 ansatte i det samlede administrative/ tekniske område. 

 

2.2 Administrationen  

I den samlede administration indgår følgende hovedfunktioner: 

 Økonomi 

 HR/personale 

 Bygningsdrift 

 Sikring 

 Øvrige støttefunktioner 
 
Der er for de respektive hovedfunktioner lokale enheder med ledere i såvel København som Aarhus. Disse 
refererer til vicedirektøren/administrationschefen. Se endvidere organisationsplanen (bilag 1). 
 
HR-/personalefunktionen har ansvaret for institutionens overordnede personaleforvaltning. Opgaverne 
omfatter generel varetagelse af institutionens personaleadministration, herunder udførelse af rekruttering i 
samarbejde med afdelingerne, udarbejdelse af ansættelsesbreve, lønindplacering, forhandling af personlig 

http://www.kb.dk/da/
http://www.statsbiblioteket.dk/


  

 

 

 

Side 5 af 7 

løn m.v. Funktionen bistår afdelingerne i spørgsmål vedrørende den løbende personalepleje. Personale-
funktionen leverer løbende bidrag til direktionens arbejde med strategi og politik inden for personaleområdet, 
herunder oplæg vedrørende politikker, personaleadministrative retningslinjer samt personaleudviklings-
mæssige initiativer. Endelig har funktionen ansvaret for koordinering og gennemførelse af tværgående tiltag 
og projekter omkring kompetenceudvikling for institutionens ansatte. 
 
Økonomifunktionen har ansvar for den overordnede styring af alle økonomiske forhold. Opgaverne omfatter 
bl.a. udarbejdelse af finanslovsforslag, budgettering, bogføring, regnskabsaflæggelse og opfølgning samt 
årsrapporten. Endvidere bidrager funktionen efter behov med oplæg og overblik vedrørende institutionens og 
de enkelte faglige hovedområders økonomiske forhold og styringsmæssige initiativer. Her indtager funktionen 
en meget relevant rolle som sparringspartner for resten af institutionen i forhold til de stramninger og skiftende 
økonomitrends, som løbende udfordrer direktionen og lederne af de faglige hovedområder. Endelig bidrager 
funktionen til implementering af de statslige initiativer og reformer på økonomistyrings- og regnskabsområdet, 
herunder implementering af den fornødne systemunderstøttelse. 
 
Bygningsdriftfunktionen har ansvaret for drift og vedligehold, samt ændringer af institutionens bygninger og 
tekniske anlæg (sikrings-, telefon- og it-anlæggene undtaget). Opgaverne omfatter bl.a. klimastyring, 
energiledelse og miljøledelse, bygningssyn, sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med nybyggeri, ombyggeri 
og renovering, samt bygningsdriftøkonomi, herunder budgetlægning, udarbejdelse af dispositionsregnskab og 
regnskab. Den samlede bygningsmasse omfatter mange tusinde kvadratmeter på 5 adresser i Aarhus og 8 
adresser i København. Størstedelen af bygningsmassen er ejet og en mindre del er lejet. 
 
Sikringsfunktionen har ansvar for institutionens daglige varetagelse af sikringsmæssige forhold, herunder 
først og fremmest forebyggelse af brand, tyveri og anden ødelæggelse af institutionens materialer og 
samlinger. Funktionen har det overordnede ansvar for udvikling og vedligeholdelse af institutionens samlede 
sikringskoncept, herunder beredskabs- og sikringsplanen, de tekniske sikringsanlæg og medarbejdernes 
uddannelsesniveau vedrørende sikringsspørgsmål. I opgaveporteføljen indgår daglige kontrol- og over-
vågningsfunktioner, såsom runderinger, reaktioner i forbindelse med tyveri-, brand- og overfaldsalarmer m.v., 
reaktion i forbindelse med ulykke og tilskadekomst samt medvirken til den almindelige ro og orden. Endelig 
varetager funktionen den overordnede sikringsrådgivning for direktionen og alle afdelinger i såvel generelle 
sikringsspørgsmål som i spørgsmål vedrørende særlige arrangementer og besøg på institutionen. 
 
Øvrige støttefunktioner omfatter en lang række funktioner i forbindelse med institutionens praktiske drift, 
herunder postforsendelse og -fordeling, intern og ekstern transport, rengøring, bogsalg, hjælp ved 
flytteopgaver i forbindelse med rokader, affaldshåndtering m.v. 
 
 

 

3. Stillingen som vicedirektør/administrationschef 
Vicedirektøren/administrationschefen er leder af det administrative område, som omfatter områderne nævnt 
oven for. Disse funktioner findes som nævnt i såvel København som Aarhus, hvorfor det forudsættes, at den 
nye chef tilbringer en del af sin arbejdstid på begge lokationer. Vicedirektøren/administrationschefen skal sikre 
ledelse, drift og udvikling af administrationens enheder med henblik på, at administrationen til enhver tid kan 
levere den rette administrative understøttelse af Det Kgl. Biblioteks kerneområder. 

Vicedirektøren/administrationschefen refererer til institutionens chef, direktør Svend Larsen, og beklæder 
formandsposterne i bl.a. arbejdsmiljøudvalget, sikringsgruppen samt skiftende byggetekniske arbejdsgrupper 
m.v. Vicedirektøren/administrationschefen er endvidere medlem af SU samt medlem af direktionen, som har i 
alt 7 medlemmer. 

Der findes i dag en velfungerende administration med velfungerende afdelinger. Opgaven er derfor at 
videreudvikle administrationen og skabe en opgavemæssig harmonisering og en fælles kultur. Et arbejde 
med at skabe en fælles systemmæssig platform (for budget/regnskab, løn og HR-administration, time- 
sagsregistrering, journalisering m.v.) pågår og vil være nået langt ved vicedirektørens/administrationschefens 
tiltrædelse, men processerne heromkring skal fortsat harmoniseres og udvikles. 

Fusionen er relativt ny, og Det Kgl. Bibliotek har endnu ikke fuldt ud fundet sin endelige organisatoriske form. 
Den nye vicedirektør/administrationschef forventes - som medlem af direktionen - at få en central rolle i dette 
arbejde. Der forestår således en spændende periode, hvor direktionen skal finde og udvikle de bedste 
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rammer for en fremtidssikret og sikker drift med høj kvalitet og sikring af ”best practice” i opgaveløsningen. En 
hensigtsmæssig struktur skal implementeres, hvor synergier kan skabes på tværs i organisationen, og hvor 
der sikres et fagligt fundament for de udviklingsopgaver og omstillingsbehov, som forventes i de kommende 
år.  
 

 
 

4. Profilen 
Den nye vicedirektør/administrationschef skal være en markant og dygtig leder, som med afsæt i 
organisatorisk og strategisk indsigt kan sætte retning og være den samlende figur i opgaven med at bringe 
administrationen videre. Opgaven kræver en leder, der besidder gennemslagskraft, samarbejdsevner og 
gode kommunikative evner, og som samtidig formår at skabe overblik og resultater i en nyligt sammenlagt 
organisation med forskellige kulturer og historier. 
 

4.1 Faglige kompetencer  

Der er dygtige ledere i institutionens nuværende administrationen, og det forventes, at den nye vicedirektør 
har en grundlæggende indsigt i og erfaring med ledelse af de store opgaveområder inden for 
administrationens område. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at den nye chef besidder: 

 Bred erfaring med ledelse i større politiske organisationer på strategisk niveau, og hermed også erfaring 
med ledelse gennem ledere 

 Erfaring med forandringsprocesser, gerne fusioner, især i forhold til at definere tydelige mål og skabe 
fælles kultur 

 Blik for at lede på tværs af fysiske lokationer og lyst til at være synlig i såvel Aarhus som København 

 Evne til at yde kvalificeret strategisk sparring til direktør, sideordnede ledere og lederne i egen 
organisation 

 Forretningsforståelse, herunder forståelse for sammenhængen mellem kerneopgaver, processer, 
udvikling og supportsystemer. 

 
Den nye vicedirektør skal have en relevant videregående uddannelse gerne suppleret med en formel 
lederuddannelse. 
 

4.2 Personlige kompetencer  

På det personlige plan forventes der en chef, som:  

 Er analytisk og strategisk stærk 

 Er udadvendt og evner at begejstre og skabe dynamik i organisationen 

 Er vedholdende, robust af natur og har en høj arbejdskapacitet 

 Har gode proceskompetencer og evner at lede en forandringsproces med resultater 

 Er god til at facilitere processer 

 Har gode kommunikative evner og kan kommunikere klart og tydeligt til og på alle niveauer såvel i som 
uden for organisationen. 

 
 
 

5. Ansættelsesvilkår  
Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i 
gruppe 1 (lønramme 37) og ønskes besat på åremål. 
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6. Ansættelsesudvalg 
I udvalget til besættelse af stillingen som vicedirektør indgår: 

 Svend Larsen (formand) 

 Katrine Tarp (repræsentant fra Kulturministeriet) 

 Kira Stine Hansen (universitetsbiblioteksområdet) 

 Tonny Skovgaard Jensen (nationalbiblioteksområdet)  

 Tove Toft (HR og personaleområdet)  

 Jørgen Troelsen (økonomiområdet) 

 Mette Colding Dahl (medarbejderrepræsentant) 

 Konsulent Jan Thomsen, Mercuri Urval  

 
 
 

7. Proces- og tidsplan  
 
Ansøgere bedes bemærke tidsplanen: 1. samtalerunde afholdes den 4. april 2017 og 2. samtalerunde den 
25. april 2017. Der er således kun kort tid mellem udvælgelsen og afholdelsen af 1. samtalen.  

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Rekruttering (annoncering, sourcing og search) Fra 14. – 29. marts 2017 

Ansøgningsfrist 30. marts 2016, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 31. marts 2016 

Indledende samtaler 4. april 2017 

Test, personvurdering og referencetagning  5. – 24. april 2017 

Rapportering og anden samtalerunde 25. april 2017 

Tiltrædelse 1. juni 2017 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: 
DK-02994). Ansøgningsfristen udløber den 30. marts 2017, kl. 10.00.  

 

http://www.mercuriurval.dk/

