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1. Indledning 

Helsingør Kommune og Mercuri Urval har aftalt samarbejde om rekruttering og udvælgelse af en 
centerchef til Helsingør Kommune.  
 
Nærværende notat, som er udarbejdet af Mercuri Urval i samarbejde med kommunen, vil blive 
anvendt til at: 

 Sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelsesudvalget og 
Mercuri Urval i relation til organisationen, stillingen og profilen på den nye direktør. 

 Udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt interesserede. 

 Vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og 
forventninger til den nye stillingsindehaver. Således indgår notatet som grundlag for 
vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen. 

 
Notatet bygger også på informationer og synspunkter fremkommet i forbindelse med interview med 
relevante nøglepersoner og i foreliggende skriftlige materialer. 
 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til 
at kontakte Mercuri Urval ved chefkonsulent John Reynolds, telefon 5076 1222, e-mail: 
john.reynolds@mercuriurval.com eller direktør Kim Jørgensen, telefon 2220 7500 med henblik på 
uddybende spørgsmål. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Julie Kjaer Ovesen, telefon 2071 0723,     
e-mail: julie.kjaer.ovesen@gmail.com   

2. Helsingør Kommune 
Helsingør by har med sin placering ved indsejlingen til Øresund gennem flere århundreder spillet en 
vigtig rolle i Danmarkshistorien, og haft et internationalt virke som hjemstedet for sundtolden. Dette 
er sidenhen videreført som værftsby med leverancer til hele verden og færgeoverfart til Sverige. I 
dag er Helsingør gået fra at være værftsby til at være værtsby, der med afsæt i historien huser en 
række store nationale og internationale begivenheder, og hvert år besøges af mere end 2 millioner 
turister. Ud over turisme baseres Helsingørs vækst i dag på samarbejde, kommunikation og handel i 
regionale sammenhænge med Nordsjællands og Hovedstadens kommuner og gennem Øresunds-
regionen, fx samarbejdet med Helsingborg Kommune i H-H samarbejdet med det formål at øge det 
dansk-svenske samarbejde og i det hele taget antallet af rejser over Øresund. 
 
Helsingør Kommune har mere end 62.500 indbyggere og ca. 5.500 ansatte. Kommunen som 
arbejdsplads er kendetegnet ved et byråd med 25 politikere, en koncernledelse med en direktion, og 
centercheferne, decentrale serviceenheder samt en organisation med dygtige og engagerede ledere 
og medarbejdere. 
 
Kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune er meget ambitiøs og bredt samarbejdende. Kommu-
nens borgmester er Benedikte Kiær (Det Konservative Folkeparti). Kommunalbestyrelsen har stort 
fokus på god økonomi, sikker drift, kvalitet i de borgerrettede velfærdsydelser samt at videreudvikle 
den fremgang og vækst, Helsingør Kommune oplever. Der er stor åbenhed over for fornyelse og 
udvikling med omtanke. På dette grundlag er der også et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem 
kommunalbestyrelsen og administrationen. 
 

mailto:john.reynolds@mercuriurval.com
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Helsingør Kommune har som vision at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune i 
2020 og være en god kommune at drive virksomhed i. Visionen handler også om at være et levende 
sted for både nuværende og kommende borgere og besøgende og være en kommune, der arbejder 
med tidlig indsats og livslang læring i mødet med borgere. 
 
Læs mere om Helsingør Kommunes vision: 

https://www.helsingor.dk/politik/strategier-og-politikker/vision-2020/ 
 
Læs mere om Helsingør Kommune:  

https://www.helsingor.dk/ 

2.1 Den administrative organisering   

Den administrative organisation ledes af en direktion bestående af kommunaldirektøren og tre 
direktører. De har et fælles ansvar for ledelsen af organisationen og for rådgivning af kommunal-
bestyrelsen og udvalg. Den administrative organisering i Helsingør Kommune er karakteriseret ved 
et stort ledelsesrum til den enkelte chef og leder. 
 
Organisationen består af 10 centre med hver sin centerchef, der med reference til direktionen vare-
tager stabsfunktioner og borgerrettede funktioner. Centercheferne og direktionen udgør tilsammen 
kommunens koncernledelse. De borgerrettede centre består af en række decentrale serviceenheder 
med hver deres ledelser.  
 
Nedenfor fremgår Helsingør Kommunes organisationsdiagram: 
 
 

 
 

https://www.helsingor.dk/politik/strategier-og-politikker/vision-2020/
https://www.helsingor.dk/
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Helsingør Kommune har en styringsmodel, der bygger på styringsfilosofien om, at Helsingør Kom-
mune er én kommune. Kommunen skal fungere og agere som én samlet kommune, der arbejder 
mod fælles vision og mål. 

Styringsmodellen tager samtidig afsæt i, at de fælles mål kun kan nås, hvis der gives plads til 
decentrale løsninger. Styringsmodellen omfatter alle centre og decentrale enheder i Helsingør 
Kommune og fastlægger:  

 Den formelle dialog og rollefordeling mellem det politiske og administrative niveau.  

 Hierarkiet og opbygningen i kommunens styringsdokumenter.  

 De formelle tværgående fora og netværk i organisationen.  
 
Læs mere om styringsmodellen nedenfor: 

https://www.helsingor.dk/media/11911662/260215_brochure_helsingoer-kommune_enkeltsidet.pdf 
 
Den administrative ledelsesstruktur stiller store krav til det at være centerchef, idet man skal kunne 
lede på afstand uden at miste blikket for det nære. Samtidig forventes det, at den nye centerchef 
indgår i Helsingør Kommunes arbejdsfælleskab i forhold til de politiske udvalg, direktionen, øvrige 
centerchefer, ledere og medarbejdere i centre og i serviceenheder.  

2.2 Den nye centerchefs referenceområde    

I forbindelse med at den nye centerchef tiltræder (optimalt) den 1. marts 2019, justeres 
organiseringen og ansvarsfordelingen i Center for By, Land og Vand.  

Den nye centerchef skal referere til direktør Kim Jørgensen, der er direktør for Center for By, Land 
og Vand samt Center for Kultur, Medborgerskab, Idræt og Turisme. I forhold til de politiske udvalg 
refererer direktøren til Udvalg for By, Plan og Miljø samt Kultur- og Turisme-udvalget. 
 
Center for By, Land og Vands nuværende organisation ses her: 
 

 
 

https://www.helsingor.dk/media/11911662/260215_brochure_helsingoer-kommune_enkeltsidet.pdf
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Center for By, Land og Vand ligger geografisk på Prøvestensvej 52, Helsingør. Fra 1. januar 2019 vil 
områderne Team Byudvikling og Team Geodatas medarbejdere få adresse på Rådhuset i Stengade 
med direkte reference til direktør Kim Jørgensen. Hensigten er aktuelt at rykke arbejdet med 
byudvikling så tæt på politikere, direktion og øvrige centre som muligt.  

Planen er på sigt, at alle Center for By, Land og Vands nuværende områder, som fremgår af 
organisationsdiagrammet ovenfor, igen flytter sammen på Rådhuset under ledelse af centerchefen 
for BLV. 
 
Center for By, Land og Vand (BLV) har følgende hovedopgaver:  

 Myndighedsopgaver, sagsbehandling og projekter vedr. miljø, natur, byggeri, areal-

anvendelse og vej. 

 Projekt, anlæg og drift i relation til byrum og andre offentlige arealer. 

 Trafiksikkerhed og trafikplanlægning. 

 Myndighedsopgaver og sektorplanlægning på forsyningsområdet. 

 Lokalplaner, kommuneplan og planstrategi. 

 Byudviklingsprojekter. 

 GIS og befolkningsprognose. 

 Drift af kommunale havne, herunder Helsingør Nordhavn og Helsingør Havn/Kulturhavnen. 

 Klimasekretariat. 

 
Center for By, Land og Vand indgår i et snævert samarbejde med øvrige centre i Helsingør 
Kommune. Og det er vigtigt af fastholde både strategisk og i det daglige arbejde, at det styrende for 
samarbejdet mellem centrene er, at Helsingør Kommune vil være kendt som Nordsjællands mest 
attraktive bosætningskommune for familier. Derudover skal kommunen være attraktiv for 
erhvervslivet, og alle skal indgå og bidrage til fællesskabet. Det er hovedbudskaberne i Helsingør 
Kommunes Vision 2020. 
 
Visionen skal frem mod år 2020 sætte retning og sikre en social og økonomisk balance i kommunen. 
Visionen bygger på de styrker, som Helsingør Kommune har. For eksempel en enestående natur, 
kultur og historie, som giver muligheder og potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som 
besøgende. 

Læs mere her: https://www.helsingor.dk/politik/strategier-og-politikker/vision-2020/ 

3. Stillingen 

3.1 Vilkår 

Stillingsbetegnelsen er Centerchef for By, Land og Vand. 
Centerchefen ansættes af et ansættelsesudvalg med direktør Kim Jørgensen som formand. 
 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til aftale om aflønning af chefer og centerchefen ansættes på 
overenskomstvilkår.  
 
Arbejdssted er Prøvestensvej 52 og Helsingør Rådhus, Stengade 59, 3000 Helsingør. 

https://www.helsingor.dk/politik/strategier-og-politikker/vision-2020/
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3.2 Opgaver og ansvarsområde for Centerchefen til By, Land og Vand 

Helsingør Kommune søger en markant og tydelig centerchef til By, Land og Vand. Det skal være en 
centerchef, der er visionær og kan bidrage til samarbejdet med de øvrige centre om at indfri 
visionerne for Helsingør Kommune. Det er vigtigt, at centerchefen har erfaring med centrets 
hovedopgaver og forståelse for samspillet i den faglige kompleksitet i centeret.  

Centerchefen skal først og fremmest gå i spidsen for samarbejdet mellem enhederne i center for By, 
Land og Vand i en forandringsperiode, hvor enhederne ganske vist vil være geografisk adskilte, men 
der skal fortsat fastholdes og udvikles et samarbejde, der på sigt munder ud i en sammenføring og 
fælles ledelse igen.   
 
Helsingør Kommune forventer, at centerchefen kan sætte tydelig retning og understøtte, at centeret 
udvikler sin måde at løse sine opgaver på. Centeret er en myndigheds- og driftsenhed, men det er 
også en service- og rådgivningsenhed for politikere, andre centre og virksomheder og borgere i 
kommunen. Det skal gennemsyre arbejdet og kulturen i Center for By, Land og Vand. 
 
Du har lyst og evne til at motivere og udvikle tillidsskabende samarbejder med mange forskellige 
mennesker og fagligheder, og du har et godt blik for ledelses-, personale- og organisationsudvikling, 
så de organisatoriske og menneskelige ressourcer bidrager til at indfri strategien og sikre holdbare 
resultater.  
 
Din ledelsesstil bidrager lydhørt og proaktivt til at fremme et tillidsfuldt, visionært og konstruktiv 
samarbejde på et højt kvalificeret fagligt grundlag mellem politikere og administrationen, og du 
formår at inspirere, kommunikere og motivere chefer, medarbejdere og interessenter. 
 
Du kan ”sælge centeret” til politikere, virksomheder og borgere, og du kan motivere medarbejderne 
til at føle stolthed og glæde ved deres bidrag til driften og udviklingen af Helsingør Kommune. Du er 
BLV’s synlige ansigt udadtil. 
 
Som nævnt ovenfor har arbejdet i Center for By, Land og Vand også en international dimension, der 
er meget central i Helsingør Kommunes strategi for øget vækst og udvikling. I centerchefens 
deltagelse i det internationalt grænseoverskridende samarbejde er der rig mulighed for at sætte sit 
præg på arbejdet med en ny vej og baneforbindelse over Øresund mellem Helsingborg og Helsingør. 
Dette arbejde med at varetage kommunens interesse for en international forbindelse kræver politisk 
tæft for samarbejde med både lokalpolitikere, politikerne på Christiansborg og tilsvarende på den 
svenske side. 

3.3 Succeskriterier 

Efter et halvt år forventer Helsingør Kommune, at centerchefen har assesset organisationen og kan 
vurdere og fremlægge en plan for forandringerne på sigt. 
 
Centerchefen har skabt en fortælling om det nye BLV, som er motiverende og perspektiverende for 
medarbejderne i centeret. 
 
Og endelig har centerchefen etableret sig i en position som respekteret leder for et tillidsfuldt 
samarbejde med sine ledere. 
 
Efter et år forventer Helsingør Kommune, at centerchefen har skabt en kulturforandring og en ny 
identitet for Center for BLV, der i endnu højere grad har etableret et image af BLV som et fagligt 
kraftcenter, der med forståelse for de politiske ambitioner og visioner i Helsingør Kommune 
understøtter og udvikler fremgang, vækst og velfærd for borgerne og virksomhederne i kommunen. 
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4. Kravprofil 
Vi forventer, at den nye centerchef er en stærk og erfaren leder, der har visioner og fornemmelse for sikker 
drift i et center af ambitiøse og fagstærke medarbejdere, der har fokus på myndighedsopgaver, anlæg og 
driftsopgaver, samt ikke mindst samarbejde omkring byudvikling i bred forstand. 
 
En centerchef i Helsingør Kommune skal både kunne fremme et samarbejde på tværs i sin egen enhed, 
men også bidrage til et helhedsorienteret og tværgående samarbejde med de øvrige centre i kommunens 
samlede interesse. I den sammenhæng skal ingen være i tvivl om Center for BLV’s ansvar, motivation og 
ydelser.  

4.1 Faglige kvalifikationer 

 Relevant videregående uddannelse. 

 Solid ledelseserfaring med ledelse af ledere i en driftsorganisation. 

 Erfaring fra en politisk styret organisation, gerne fra en kommune, herunder erfaring med strategisk 
sparring, rådgivning og servicering af en politisk ledelse.  

 Erfaring med forandringsledelse, personale- og organisationsudvikling. 

 Erfaring med tillidsfuldt samarbejde og håndtering af forskelligartede interessenter (borgere, virksom-
heder, organisationer mv). 

4.2 Ledelsesmæssige kompetencer 

 En stærk, eksekveringsorienteret ledelseskraft, gerne udviklingsorienteret – men følger op! 

 Kendskab til ledelse på strategisk niveau med fokus på helheden og fælles kurs. 

 Erfaring med håndtering af fagligt forskellige problemstillinger og kompetencer med løsninger på 
tværs. 

 Erfaring med dialogisk kommunikation til både interne og forskelligartede målgrupper og 
interessenter. 

 Forståelse for navigering i en politisk og serviceorienteret organisation. 

 Står op for sine ledere og medarbejdere, men kan også udfordre både politikere, chefkolleger og 
medarbejdere på en konstruktiv, kreativ og samarbejdende facon. 

 Resultatorienteret, med evne til at prioritere og skabe ro omkring implementering. 

 God forståelse for organisatoriske processer og forandringer – erfaring med at skabe følgeskab 
gennem engagement, motivation og inddragelse, samt i det hele taget et godt og glad 
arbejdsmiljø.  

4.3 Personlige kompetencer  

 Rolig, resultatorienteret og velstruktureret. 

 Social, kontaktskabende og tillidsfuldt delegerende. 

 Modig, tydelig, ærlig og ordentlig. 

 Empatisk, imødekommende og humoristisk. 
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5. Proces og tidsplan 
 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 7. januar kl. 12.00 2019 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 9. januar 2019 

Indledende samtaler 16. januar 2019 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 2 – uge 3 2019 

Anden samtalerunde 23. januar 2019 

Tiltrædelse, forventeligt 1. marts 2019 

 
 

 

 


