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Indledning 

Da den nuværende direktør har fået nyt job, har Vordingborg Erhverv indgået aftale med Mercuri Urval 

om rekruttering og udvælgelse af ny direktør. Den afgående direktør har gennem de seneste 6 år fået 

opbygget en velfungerende organisation med stærke relationer til det lokale erhvervsliv. Den 

kommende direktør skal fortsætte dette arbejde og bidrage yderligere til at skabe vækst til gavn for 

lokalsamfundet i Vordingborg Kommune med blik for balancen mellem erhvervsliv og kommunale 

interesser. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 

interview med en række interessenter i forhold til stillingen. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 

relation til opgaveområdet, og profilen for direktøren danner således grundlag for udvælgelse af 

kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  

 

Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

 Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/ 

rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger. 

 Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 

forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som ved 

de indledende samtaler består af følgende:  

 Peter Rasmussen (formand). Direktør, Corning Optical Communications ApS 

 Susan Thydal (næstformand). Formand for Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv 

 Jakob Helles. Ejer, Jakob Helles 

 Lau Svendsen-Tune. Kommunaldirektør i Vordingborg Kommune 

 

Ved 2. samtalerne består udvalget af den samlede bestyrelse:  

 Peter Rasmussen (formand). Direktør, Corning Optical Communications ApS 

 Susan Thydal (næstformand). Formand for Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv 

 Lau Svendsen-Tune. Kommunaldirektør i Vordingborg Kommune 

 Ole Jesper Stage. El-installatør, Ole Stage A/S 

 Jakob Helles. Ejer, Jakob Helles 

 Rasmus Evind. Formand, Præstø Handel- og Erhvervsforening 

 Peter Ole Sørensen. Kommunalbestyrelsesmedlem og næstformand i Udvalget for Turisme, 

Udvikling og Erhverv 

 

Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 

og afgive indstilling til formanden, der har ansættelseskompetencen. 
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Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget har interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte 

Mercuri Urval; konsulent Mie Heinfelt på telefon 2179 6509 / e-mail: mie.heinfelt@mercuriurval.com 

eller konsulent Mia Hvilshøj Dal på telefon 2245 1576 / e-mail: mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com. 

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Vordingborg Erhverv vil ikke blive orienteret uden 

forudgående aftale herom. 

 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, e-

mail: annemarie.bak@mercuriurval.com. 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via www.mercuriurval.dk. 

Ansøgningsfristen udløber den 11. august 2020 kl. 10:00. 

Om Vordingborg Erhverv 

Vordingborg Kommune valgte i 2014 at lægge opgaven med erhvervsservice i kommunen i et 

selvstændigt A/S. Vordingborg Erhvervs hovedformål er derfor at fremme erhvervsudviklingen i 

Vordingborg Kommune gennem tætte samarbejder med det lokale erhvervsliv, kommunen samt 

kommende erhvervsvirksomheder, som kan have interesse i at oprette virksomhed i området. En vigtig 

del af Vordingborg Erhvervs opgave er i den forbindelse at stimulere og påvirke denne interesse, så 

kommunen får en øget tilvækst af arbejdspladser. Denne opgave påhviler i særdeleshed direktøren. 

 

Vordingborg Erhverv bor i lækre lokaler tæt på rådhuset i et miljø med iværksættere – således er der 

i Vordingborg Erhvervs bygning små kontorer, som Vordingborg Erhverv udlejer til opstarts-

virksomheder. I tre udvalgte byer i kommunen (Vordingborg, Præstø og Stege) er der et set-up, der 

understøtter iværksætteri. Vordingborg Erhverv har således et opstartsmiljø (kaldet Satellitten), hvor 

man som iværksætter gratis kan bo i en opstartsfase og modtage gratis rådgivning og støtte. 

Læs mere om Vordingborg Erhverv her 

Organisation 

Vordingborg Erhverv er organiseret med en direktør, som ud over den daglige ledelse primært tegner 

Vordingborg Erhverv udadtil. I organisationen er ansat 10 personer, heraf er de fleste projektansatte. 

Dette skyldes Vordingborg Erhvervs finansiering, som består dels af kommunale bevillinger og dels af 

projektmidler. 

 

Organisationen skal ikke være overskudsgivende, men blot løbe rundt, hvilket lykkes. Således viser 

regnskabet fra 2019 en balance på kr. 50.000 i overskud. 

 

Organisationen har en årlig omsætning på ca. kr. 8-10 mio., heraf er ca. halvdelen bevilget af 

kommunen og resten er midler fra eksterne fonde og puljer. 

 

Organisationen er veldrevet og har en god og sund økonomi. Der er tradition for sund ressourcestyring, 

og dette skal den kommende direktør fortsætte. 

https://vordingborgerhverv.dk/om-os-2/
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Direktøren refererer direkte til bestyrelsen i Vordingborg Erhverv, og for Vordingborg Erhvervsforening, 

varetager direktøren en betalt sekretariatsopgave.  

 

Bestyrelsen er velfungerende og har klare forventninger til den kommende direktør, som får fuld 

opbakning og tillid til arbejdet med at skabe gode resultater for erhvervslivet i Vordingborg. 

Organisationen er både i bestyrelsessammenhæng og internt præget af tillid og samarbejde om den 

fælles opgave. 

Den aktuelle situation 

I løbet af Vordingborg Erhvervs historie er organisationen gået fra en en-mands organisation til den 

størrelse, den har i dag. Den afgående direktør har dygtigt bygget organisationen op omkring en række 

projekter, som har medført ansættelse af medarbejdere med forskellige kompetencer. Der ligger derfor 

en ledelsesopgave i at lede teamet, så kompetencerne spiller sammen, og organisationen lykkes med 

sine mange opgaver i forhold til de mange interessenter, som organisationen betjener. 

 

Vordingborg Erhverv samarbejder med en lang række aktører; kommunens forvaltninger, 

Vordingborgs mange små og mellemstore virksomheder (i alt 4700), interesseorganisationer på 

erhvervsområdet, store internationale virksomheder og borgerne. 

 

Vordingborg Erhverv er involveret i store projekter som Klintholm Havn, Vordingborg Havn og 

Business Park Vordingborg og skal også spille en rolle i det kommende Femern-projekt. En del af 

disse projekter har internationale samarbejdspartnere, og den kommende direktør skal derfor kunne 

begå sig internationalt - her har særligt Tyskland interesse. Direktøren skal desuden generelt have 

fokus på og sikre fonds- og projektmidler. 

 

Da Vordingborg Erhvervs fremmeste opgave er at sikre gode forhold for erhvervslivet og tiltrække nye 

virksomheder, er det en udfordring, at Vordingborg Kommune er placeret i den nedre del af Dansk 

Industris vurdering af Lokalt Erhvervsklima 2019 – rapporten kan læses her 

 

Det er derfor den helt store opgave for den kommende direktør at arbejde for og sikre, at Vordingborg 

Kommune rykker op ad listen. For at lykkes med dette, kræver det en dedikeret og målrettet indsats, 

da vurderingen består af flere parametre, som direktøren ikke alene har indflydelse på, men også 

mulighed for at påvirke. Det vil derfor kræve vilje, vedholdenhed og stærke samarbejder at nå dette 

mål - og der er fuld opbakning fra bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på strategien for de kommende år, og den kommer til at 

omfatte fokus på netop de store projekter, det internationale perspektiv, iværksætteri-understøttelse 

og målet med at gøre Vordingborg Kommune til Danmarks bedste håndværkerkommune. Den 

kommende direktør vil derfor fra dag ét skulle sætte sit præg på, hvordan strategien skal blive til mål, 

indsatser, effekt og resultater. 

 

 

https://www.danskindustri.dk/globalassets/lokalt-erhvervsklima/download/lokalt-erhvervsklima-2019---hovedrapport.pdf?v=200613
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Stillingen som direktør 

Opgaver og ansvar  

Direktøren får det samlede ansvar for Vordingborg Erhvervs aktiviteter og vil være ansigtet udadtil. 

Direktøren skal internt sikre, at de forskellige kompetencer i organisationen kommer i spil og eksternt 

sikre, at Vordingborg Erhverv opleves som en aktiv, kompetent og synlig samarbejdspartner, der kan 

få ting til at ske. 

 

Det vil være direktørens ansvar også at få skabt mediemæssig opmærksomhed omkring Vordingborg 

Erhvervs aktiviteter, som en del af strategien med at tiltrække virksomheder til kommunen. Ligeså vil 

det være direktørens ansvar at medvirke til at skabe de rette betingelser for, at det bliver let og smidigt 

for både det eksisterende erhvervsliv og kommende virksomheder at udvide og flytte til Vordingborg. 

Dette vil kræve brede og stærke samarbejder på tværs af alle aktører. 

 

Den nye direktør vil derfor skulle sælge kommunen udadtil og samtidig sikre et godt samarbejde med 

den kommunale forvaltning indadtil. Der er derfor knyttet en stor del salgslignende aktiviteter til 

stillingen, da man som direktør skal åbne døre, skabe relationer og vedligeholde produktive og 

resultatskabende netværk. 

 

I dagligdagen vil cirka 80 % af tiden være allokeret til netværk, samarbejder og eksterne aktiviteter og 

20 % til den interne drift og ledelse af organisationen. 

 

Den kommende direktør har en særlig opgave i at orientere sig bredt i og uden for kommunen og have 

fingeren på pulsen samtidig med, at der ligger en opgave i at få øje på de muligheder, Vordingborg 

Erhverv kan bidrage med lokalt. 

 

Der ligger derfor en opgave for den kommende direktør i at orientere sig i de politiske vinde – lokalt, 

regionalt og nationalt såvel som på europæisk og internationalt niveau. Fondslisten afslører, at projekt-

sekretariatet afsøger bredt – det skal fortsætte og gerne udvides. 

 

Opgaverne omfatter derfor: 

 Være opsøgende og hente virksomheder og dermed arbejdspladser til Vordingborg Kommune 

 Hjælpe eksisterende virksomheder med at udnytte de muligheder, Vordingborg Kommune tilbyder 

 Have blik for hvilke projektmuligheder, der byder sig – på forkant 

 Sælge Vordingborg Kommune og profilere sig skarpt 

 Samarbejde tæt med det kommunale og politiske niveau og påvirke de rammer, som det lokale 

erhvervsliv arbejder under  

 Sikre en veldrevet organisation med fokus på både de rette kompetencer og den gode økonomi 

 Finde, ansøge og forvalte projekter, herunder på internationalt niveau 

 Være daglig leder og sikre opfølgning i forhold til både medarbejdere og projekter 

 Opnå, at Vordingborg Kommune rykker sig opad på DIs liste (Lokalt Erhvervsklima). 
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Succeskriterier 

Idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier for succes, vil direktørens 

præstation i jobbet som udgangspunkt blive vurderet på, at direktøren inden for de første 12 måneder 

er lykkedes med følgende: 

 Har forbedret Vordingborg Kommunes placering på DIs liste (Lokalt Erhvervsklima)  

 Har fået synliggjort, at Vordingborg Erhverv er kommunens indsats for at skabe erhvervsfremme 

og har fået skabt et godt samarbejde med kommunen 

 Har fået skabt en god balance i samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv 

 Har fået gjort sig synlig i relevante netværk, herunder de store projekter, og er trådt ind i rollen 

både internt og eksternt 

 Har identificeret og implementeret relevant dataregistrering til at evaluere organisationens 

indsatser og resultater 

 Har lagt en plan for implementering af ny strategi og er i gang med de første indsatser 

 Har fået tiltrukket de første nye virksomheder  

 Har fået fortalt den gode historie om Vordingborg Kommune og fået skabt sig en markedsførings-

mæssig platform. 

Profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 

kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

 Erfaring med at kunne sælge og profilere en organisation 

 Erfaring med ledelse, herunder datadrevet ledelse 

 Erfaring med erhvervslivets vilkår 

 Kendskab til det offentlige og dets vilkår 

 Erfaring med at skaffe midler gennem ansøgninger 

 Økonomisk overblik og dokumenteret erfaring med budget og opfølgning 

 Gode sprogkundskaber – engelsk er nødvendigt, tysk er en klar fordel. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

 Stærk til at profilere både budskab og produkt 

 Dygtig netværksskaber og dygtig til at opnå resultater gennem sit netværk 

 Vedholdende, besidder fremdrift og finder vej – også når det er nødvendigt med en omvej 

 Drives af at opnå resultater gennem eget initiativ 

 Besidder politisk tæft – kan begå sig i høj kompleksitet og navigere mellem mange interessenter 

 Stærk kommunikator og dygtig til at begå sig i mange miljøer 



Direktør for Vordingborg Erhverv  |   8 

 

 Kompromissøgende og løsningsorienteret - ser løsninger og muligheder i samarbejder 

 Idérig, kreativ og målrettet – ser muligheder og eksekverer 

 Økonomisk forståelse 

 Opsøgende og netværkende – formår at skabe og vedligeholde relationer gennem troværdighed. 

Ansættelsesvilkår 

Løn forhandles efter kvalifikationer. Til stillingen er tilknyttet pension på 15 %. 

 

Der forventes tiltrædelse senest den 1. oktober 2020. 

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist Den 11. august 2020 kl. 10:00 

Indledende samtaler Den 17. august 2020 

Test, personvurdering og referencetagning Uge 34-35 

Rapportering og anden samtalerunde Den 25. august 2020 

Forhandling og ansættelse 26. - 28. august 2020 

Tiltrædelse Den 1. oktober 2020 

 


