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Indledning 
Struer Kommune søger en centerchef til Intern Service, da den nuværende centerchef har valgt at 
gå på pension.  
  
Struer Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde om rekruttering og ud-
vælgelse af den nye centerchef. 
 
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af samtaler med en række 
nøglepersoner i organisationen. Notatet tjener som uddybende information til potentielt 
interesserede kandidater samt som ramme for ansættelsesudvalgets arbejde med at finde den 
rette kandidat til stillingen som centerchef. Du kan finde yderligere detaljerede oplysninger om 
organisationen m.v. på www.struer.dk samt i de vedlagte bilag. 
  
Mercuri Urval samarbejder i ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget, der består af 
følgende personer: 

 Mads Gammelmark - kommunaldirektør 

 Kjeld Berthelsen – direktør, skole- og dagtilbud, arbejdsmarked, sundhed og ældre 

 Jørn Thomsen – centerchef, skole- og dagtilbud 

 Marianne Lisbjerg – teamleder, indkøb 

 Claus V. Ohrt – teamleder, it 

 Gert Christensen – teamleder, løn  

 Peter Knudsen – medarbejder, it 

 Susanne Skydsgaard – medarbejder, økonomi – arbejdsmiljørepræsentant  

 Pia Gadegaard – medarbejder, sekretariatet – tillidsrepræsentant 

 Camilla Buur Andreasen – medarbejder, sekretariatet  
 
Ansættelsesudvalgets opgave er - efter gennemførelse af rekrutterings- og udvælgelsespro-
cessen - at afgive indstilling til kommunaldirektør Mads Gammelmark, der har ansættelses-
kompetencen. 
 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne 
til at kontakte Mercuri Urval, Jesper Lund på telefon 4045 3435 eller konsulent Anne Sofie 
Osmundsen på telefon 3033 6473 med henblik på en uforpligtende drøftelse af eventuelle mulig-
heder i stillingen. Struer Kommune informeres ikke om sådanne henvendelser. 
 
I øvrigt kan der med henblik på yderligere information rettes henvendelse til kommunaldirektør 
Mads Gammelmark på telefon 3084 3401. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-02993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.struer.dk/
http://www.mercuriurval.dk/
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1. Om Struer Kommune  
Struer Kommune er, med sine ca. 21.500 borgere, en af landets mindre kommuner, mere præcist 
den 15. mindste kommune i landet. Struer Kommune er med sine 136 km kystlinje mod 
Limfjorden, fantastiske landskaber, et meget aktivt kulturliv og et bredt udbud af spændende 
virksomheder en attraktiv kommune i det nordvestjyske område.  
 
Struer Kommune er en veldrevet kommunal organisation med en god økonomi. Der er tradition for 
et tæt og konstruktivt samspil mellem byrådet, den kommunale forvaltning og civilsamfundet, 
herunder erhvervslivet, lokalområderne, foreninger og andre aktører i de meget aktive og levende 
større og mindre lokalsamfund.  
 
Den kommunale administrative organisation er kendetegnet ved et respektfuldt samspil mellem 
ledelse og medarbejdere i MED-organisationen og gennem TR-systemet. Efter afgørelsen af 
folkeafstemningen i 2015, som tydeligt indikerede, at borgerne ikke ønsker en sammenlægning 
med Holstebro Kommune, mærker man i dag en betydelig konstruktiv energi og et forstærket fokus 
på at skabe mål og retning for Struer som en selvstændig kommune.  
 
Omregnet til fuldtidsstillinger har Struer Kommune omkring 1.740 ordinære ansatte til at 
betjene knap 21.500 borgere. Struer Kommunes samlede økonomiske balance er for 2016 på 
1,8 mia. kroner.  
 
 

2. Struer Kommune på vej mod 2020 
Det er Struer kommunes overordnede vision at være:  
 

En stærk, driftig og dristig kommune, præget af entreprenørånd, stærk kultur og 
medborgerskab. 

 
Med udgangspunkt i organisationens værdier; nærhed, gennemsigtighed, ordentlighed, tolerance 
og fleksibilitet, er der igangsat en række udviklingsinitiativer på flere forskellige planer. Det sker i 
lyset af en positiv tendens, hvor befolkningstallet og beskæftigelsen er begyndt at stige, og fornyet 
virkelyst sætter gang i en revitalisering af igangværende udviklingsaktiviteter.  
 
Figur 1: Struer Kommunes vision  
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Mennesker, Teknologi og Natur er overskrifterne på de tre strategiske indsatsområder i 
Struer Kommunes udviklingsstrategi.  
 
Mennesker: Struer Kommune har en størrelse, som gør det muligt at være en borgernær og 
overskuelig kommune. Det giver nærhed og åbenhed mellem kommune og borgere, og 
byrådet ønsker at fokusere på at gøre det nære, det trygge og det lokale til en kvalitet, når 
man bor i Struer Kommune. 
 
Teknologi: Struer Kommune har en vision om at styrke erhvervslivets position inden for 
teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi. Der er et stort erhvervsmæssigt potentiale for 
virksomheder inden for eksempelvis turisme, fødevarer, energi og sundheds- og 
velfærdsteknologi - og for koblingen mellem produktion og oplevelse.  
 
Natur: Limfjorden og landskabet er en af Struer Kommunes hovedattraktioner og et klart 
potentiale for udvikling, såvel erhvervsmæssigt som kulturelt. De udgør en ramme for 
sundheds- og fritidsaktiviteter, erhvervsliv, turisme og bosætning.  
 
 

3. Organisation 

3.1 Administrativ organisering 

Figur 2. Struer Kommunes nuværende administrative organisering 

 

 

Byrådet vedtog i november 2015 en ændring af organisationen indeholdende nye styrings-
principper for Struer Kommune. Med virkning fra den 1. januar 2016 har koncerndirektionen, 
bestående af kommunaldirektøren og to yderligere direktører, ansvar for den overordnede styring 
af organisationen, mens den decentrale styring og ledelse varetages af ni centerchefer, hvoraf 
centerchefen for Intern Service er den ene.  
 
Intentionen med centerstrukturen er at skabe større sammenhængende ledelseskraft. Den enkle 
opbygning af organisationen, tydelighed i roller og ansvar samt gennemskuelige veje for kontakten 
mellem borgere, samarbejdsparter og medarbejdere er samlet set forudsætningen for sammen-
hængskraft i kommunen. 
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Principperne for centerstruktur: 

 Større sammenhængende ledelseskraft i hele organisationen 

 Tydelighed i opgaver og ansvar på tværs af politikområder 

 Digitalisering som løftestang for innovation og effektiv praksis 

 Flest mulige ressourcer til de kommunale kerneopgaver 

 Inddragelse af medarbejdere i samarbejde og udvikling 

 Klare politiske mål omsættes til tydelige og målbare resultater. 
 
Den offentlige Leadership Pipeline anvendes som overordnet sikring af en sammenhængende 
ledelseskæde. 
 

3.2 Intern Service  
 
Figur 3: Nuværende organisering af Intern Service 

 
 
Intern Service er opdelt i tre sektioner med mange tværgående opgaver og et stort behov for 
grundig koordinering samt en ledelsesstruktur, der understøtter dette. De tværgående opgaver 
består af en række serviceydelser, som understøtter opgaveløsningen hos direktionen og de øvrige 
centre. 
 
Strukturen og opgaveporteføljen i Intern Service, som beskrevet ovenfor, vil gennemgå nogle 
mindre forandringer i de kommende måneder. Disse ændringer vedtages på et byrådsmøde i maj 
måned. Forandringerne forventes at være få, og kernen i opgavefeltet vil i al væsentlighed være 
uændret. Der bliver en passende teamlederstruktur, som understøtter centerchefens muligheder 
for at varetage den overordnede ledelse af centerets opgaver. Det bliver centerchefens opgave, at 
forandringerne implementeres succesfuldt.  
 
Intern Service tæller på nuværende tidspunkt 40 medarbejdere fordelt på tre sektioner og har et 
årligt budget på ca. 30 mio. kroner. Centerchefen for Intern Service har samlet set et budgetansvar 
på ca. 245 mio. kroner. 
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Yderligere oplysninger: 

 Virksomhedsplan for Intern Service 2016 (se bilag 4) 

 Styring og ledelse af ny administrativ organisation i Struer Kommune 2016 (se bilag 5) 
 
 

4. Situationen 
Intern Service er et veldrevet center med såvel erfarne som unge, dygtige, engagerede og tilfredse 
medarbejdere. Centeret har længe leveret kompetent service og solide økonomiske resultater. 
Nyligst har Intern Service bevæget sig i retning af en mere sammenhængende, systematisk og 
proaktiv økonomisk opfølgning. Denne bevægelse forventes det, at centerchefen tager ansvaret for 
at intensivere. 
 
For centerchefen i Intern Service vil der ligeledes være en vigtig opgave i at etablere et mere 
optimalt samarbejde mellem Intern Service og de otte andre centre. Samarbejdet bærer lige nu 
præg af, at kommunen fortsat øver sig i at arbejde i den nye centerstrukturs intentioner. Der er 
behov for, at der skabes en større forståelse for centrenes gensidige afhængighed og i forlængelse 
deraf, en større sammenhængskraft på tværs af centrene. Centerchefen forventes derfor at 
bidrage til at få skabt en kultur og et mindset, som bærer præg af et aktivt samarbejde på tværs og 
et fælles ønske om, at udvikle Struer Kommune som ”en stærk, driftig og dristig kommune, præget 
af entreprenørånd, stærk kultur og medborgerskab”.  
 
Intern Service er fysisk placeret forskellige steder på Rådhuset, hvor centerchefen sidder sammen 
med sekretariatet. Det er derfor vigtigt, at centerchefen også prioriterer at være et synligt ansigt for 
alle centerets medarbejdere for derigennem at understøtte en sund og åben arbejdskultur. 
Teamlederne og medarbejderne er glade for at gå på arbejde. Den nye centerchef skal være i 
stand til at værdsætte de kvaliteter, som allerede er i Intern Service, men også være i stand til at 
skabe klarhed om og retning for de fremtidige kvaliteter, som centeret skal repræsentere og levere. 
Den opgave forventes den nye centerchef at kunne løse i samarbejde med sine teamledere.  
 
 

5. Stillingen 
Centerchefen for Intern Service:  

 Refererer til kommunaldirektøren, 

 Indgår i centerchefgruppen og har ansvar for at bidrage til det tværfaglige samarbejde, der kan 
skabe udvikling og sikre samarbejde mellem centrene,  

 Er leder for Intern Services teamledere og understøtter i denne funktion den enkelte leders 
ledelsesmæssige udvikling og kompetencer, og sikrer her sammenhæng i centrets opgave-
løsning og udvikling af ledergruppen, 

 Bærer det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for centeret. 
 
Centerchefgruppen: 

Centerchefgruppen består af direktionen og centercheferne og fungerer som bindeleddet mellem 
den centrale styring og den decentrale ledelse i kommunen. Her sikres koordinering mellem 
centrene - og sammenhængen mellem de politiske mål og strategier på den ene side og 
kommunens økonomi på den anden side. 
 
I centerchefgruppen foregår den løbende dialog om fælles udviklingsinitiativer i kommunens 
samlede organisation. Gruppen understøtter nytænkning og innovation af service- og velfærds-
ydelser og går forrest i arbejdet med samskabelse og medborgerskab. 
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6. Den ønskede centerchefprofil 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet: 
 

6.1 Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund 

Den ideelle profil har: 

 En relevant videregående uddannelse, 

 Erfaring med og indsigt i styring af kommunal økonomi, 

 Erfaring med ledelse af ledere og personaleledelse, 

 Indsigt i og erfaring med muligheder og vilkår i en politisk ledet organisation. 
 

6.2 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

Forandringsledelse 

 Evner at være tydelig og retningssættende i processer og arbejdsopgaver 

 Kan begejstre sine medarbejdere og skabe følgeskab i en retning 

 Har mod til at tage fat - også der, hvor det gør ondt - og skubbe på fremdriften 

 Er godt kommunikerende og kan skabe overblik, tryghed og gennemskuelighed 
 
Opgaveledelse 

 Har mod og evne til at delegere på et kvalificeret grundlag  

 Inddragende og opfølgende og evner at sætte organisationens kompetencer i spil  

 Ser helheder og skaber overblik i komplicerede opgaver og processer  

 Struktureret og driftsorienteret – er i stand til at prioritere  

 Beslutningsstærk og ansvarsfuld 
 
Relationsledelse 

 Samarbejdsvillig og dygtig – både indadtil og udadtil i organisationen 

 Empatisk og tillidsfuld – engagerer sig i og har tillid til sine medarbejdere  

 Modig og ansvarsfuld – tør sætte foden ned, når det er nødvendigt  

 Tilstedeværende – lægger vægt på at være synlig og nærværende på kontoret  

 Rolig og reel – har altid en ”finger i jorden”, men er ikke bange for at udfordre status quo. 
 
 

7. Ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til aflønning af chefer. Lønnen forhandles i forhold til ansøgers 
kvalifikationer og forventes at ligge mellem kr. 670.000 og kr. 700.000. Hertil kommer pension på 
19,55 %. 
 
 

8. Ansættelsesproceduren  

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 05.04.2017, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 07.04.2017, kl. 9.00 – 10.30 

Indledende samtaler  18.04.2017 
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AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 16/17 

Rapportering og anden samtalerunde  26.04.2017 

Forhandling og ansættelse 27. – 28.04.2017 

Tiltrædelse 01.06.2017 

 
 
 


