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Indledning 

VUC Storstrøm har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en direktør for 

uddannelse og udvikling. 

 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval i samarbejde med VUC Storstrøm. Job- og 

kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til 

opgaveområdet og profilen for direktøren 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: 

• 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. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 

kontakte Mercuri Urval ved konsulent: 

• Joy Torpdahl, telefon 5044 1646 eller e-mail: joy.torpdahl@mercuriurval.com  

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og VUC Storstrøm vil ikke blive orienteret uden 

forudgående aftale herom.  

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator: 

• Lene Boesgaard, telefon 5076 1205 eller e-mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com  

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på Mercuri Urvals hjemmeside på 

www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-08450) senest den 9. august 2021 kl. 10.00. Stillingen 

ønskes besat snarest eller senest pr. 1. oktober 2021. 

 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 
består af følgende: 

• Martin Lasse Hansen Sieben, Adm. direktør 
• Carsten Kruse, Ressourcedirektør 

• Lisa Molander Hilleke, Lektor/kursusleder og næstformand i MIO 

• Rasmus Kjær Kristiansen, Udviklingschef 

• Donna Trunjer Schytte, Direktionssekretær 
  
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til den adm. direktør, der har ansættelseskompetencen. 

mailto:joy.torpdahl@mercuriurval.com
mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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Om VUC Storstrøm 

VUC Storstrøm er som voksenuddannelsescenter en selvejende statslig institution og dækker Lolland, 

Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe kommune. VUC Storstrøm overgik fra amtslig 

institution til selvejende institution pr. 1. januar 2007 som led i kommunalreformen. 

 

VUC Storstrøm tilbyder unge og voksne almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra 

laveste til højeste gymnasiale niveau. Undervisningen har til formål at forbedre kursisternes almene 

kundskaber og færdigheder med henblik på: 

• at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund 

• at forstå og påvirke egen livssituation 

• at give forudsætninger for videregående uddannelse 

• at matche kravene på arbejdsmarkedet. 

Skolens hovedkontor er beliggende i Nykøbing Falster, skolen har derudover afdelinger i Nykøbing 

Falster, Faxe, Næstved, Vordingborg, Nakskov samt et undervisningssted i Maribo. 

VUC Storstrøm tilbyder undervisning inden for 2-årig hf, hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse/AVU, 

forberedende voksenundervisning/FVU, ordblindeundervisning/OBU samt virksomhedsrettet efter- og 

videreuddannelse. 

VUC Storstrøm beskæftiger 200 medarbejdere og har ca. 3800 kursister (ca. 1240 årselever i 2020).  

Organisation 

VUC Storstrøm er organiseret med en direktion, der udover uddannelses- og udviklingsdirektøren 

udgøres af skolens adm. direktør samt en ressourcedirektør. HR samt ledelsessekretariatet refererer 

til skolens direktion. 

VUC Storstrøms uddannelsesaktiviteter er organiserede i fire områder, der hver har en 

uddannelseschef som ansvarlig. Områderne er organiserede, så hver uddannelseschef har ansvar for 

1 eller 2 af skolens geografiske placeringer. De fire uddannelseschefer refererer til den kommende 

uddannelses- og udviklingsdirektør, hvorunder også skolens videre- og efteruddannelse, Pædagogisk 

Udvikling samt planlægningsenheden er organiserede. 

Uddannelses- og udviklingsdirektøren har således syv chefer i direkte reference. En del af 

medarbejderne i området har arbejdssted på skolens uddannelsessteder, og direktøren skal derfor 

sikre ledelse på tværs af lokationer samt ledelse af ledere. 

Skolens tværgående funktioner inden for IT, Facility Service, økonomi samt studieadministrationen er 

organiserede under skolens ressourcedirektør, og ressourcedirektøren har dermed ansvaret for at 

sikre, at disse afdelinger understøtter skolens aktiviteter på tværs af skolens uddannelsesområder. 
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Den overordnede organisationsstruktur ser således ud: 

 

Den aktuelle situation 

VUC Storstrøm befinder sig i en spændende tid og undergår en betydelig omstilling. Den øverste 

ledelse har været under udskiftning, nye teknologiske muligheder udfordrer forståelsen af den 

traditionelle pædagogisk/didaktiske forståelse, og samtidig er rammebetingelserne for VUC-området 

meget forandrede. I 2019 afgav VUC skolerne undervisningsområder ifm. FGU-reformen, ligesom 

VUC-området er kommet til at fungere mere på markedsvilkår. De ressourcemæssige konsekvenser 

af udskillelsen af FGU-aktiviteterne udgjorde for skolen ca. 25% af skolens samlede aktiviteter og 50% 

på AVU-området. 

 
Skolen har formået løbende at tilpasse sig de forskellige reformer, der har været indført på 

uddannelsesområdet, men med de seneste ændringer er elevgrundlaget reduceret. Det vil være en 

fortsat opgave for direktionen at navigere i, at den i øget grad skal ud og opdyrke og konkurrere på 

undervisningsmarkedet, så der fortsat tiltrækkes og fastholdes elever såvel som kvalificerede lærere. 

Det indebærer et behov for at tænke i nye samarbejder, i udvikling af profil og tilbud og i 

markedsføringen heraf. Der skal skabes synlighed om skolens resultater, særlige bidrag og legitimitet, 

herunder den erhvervsrettede opgave. 
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VUC Storstrøm konsoliderede sig gennem nogle år som uddannelsesinstitution både økonomisk og 

elevmæssigt, men oplever nu, som et resultat af de ændrede vilkår, vigende elevtal. Således har hele 

VUC-området afgivet aktiviteter i 2018. Økonomisk har skolen tradition for et positivt resultat, der dog 

ligeledes indskrænkes. Der estimeres i 2021 med 1.337 årselever og et årsresultat på 83.000 kr. 

 

Skolen står på et godt og solidt fundament med en engageret ledelse og en flad struktur. Gennem 

denne flade struktur og inddragelse har skolen formået løbende at effektivisere trods forandringer og 

besparelser og har dermed kunne undgå afskedigelsesrunder.  

 

Organisationen er præget af en kultur båret af ordentlighed og samarbejde og har et godt renommé, 

ligesom skolen er lykkes med sit kvalitetsarbejde. Således har skolens elever samlet et 

karaktergennemsnit over landsgennemsnittet. Ligeledes er skolen præget af en kultur med forståelse 

for, at medarbejdernes forskellighed er en styrke, som skolen drager nytte af. 

VUC Storstrøm er, som resten af sektoren, med de ændrede strategiske og politiske intentioner, 

underlagt omprioriteringsbidraget og måles årligt gennem kvalitetsindikatorer fra 

Undervisningsministeriet. Skolen skal derfor igennem de kommende år fortsat udvikle og sikre 

kvaliteten i uddannelserne, sikre en øget tilgang og fastholdelse af elever og kursister samtidig med, 

at en fornuftig økonomisk stabilitet sikres.  

Det er den samlede ledelses fælles opgave at sikre, at disse mål opfyldes, og at eleverne oplever, at 

de gennem deres uddannelse på VUC Storstrøm er klar til næste skridt i uddannelse eller 

beskæftigelse. 

 

Som det gælder generelt, har Covid-19 også påvirket VUC Storstrøm på en række måder. 

Hjemsendelsen har tvunget skolen til at tage digitale hjælpemidler i brug og omlægge til 

fjernundervisning. Skolen satser i høj grad på at bygge videre på disse erfaringer og muligheder til at 

omlægge skolen til den hybride skole, der baserer sig på blended learning og på at udnytte 

digitaliseringens muligheder for fjernundervisning. Formålet er at sikre endnu bedre vilkår i form af 

fleksibilitet for kursisterne og dermed en høj fastholdelsesprocent. Hjemsendelsen betyder samtidig, 

at der er behov for at samle op på den interne sammenhængskraft i organisationen og 

udviklingsprocesser, der har været bremset op. 

 

På den mere fysiske side, har skolen for nylig investeret i bygningsmassen på alle adresserne, og i 

sommeren 2018 afsluttedes et campusbyggeri i Næstved. Skolen har dermed velholdte og opdaterede 

bygninger på alle lokationer. 

Stillingen som uddannelses- og udviklingsdirektør 

Opgaver og ansvar  

Uddannelses- og udviklingsdirektøren refererer til den adm. direktør og indgår i VUC Storstrøms 
direktion. Den kommende direktør får det overordnede ansvar for den daglige undervisningsmæssige 
drift, herunder for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på VUC Storstrøm. Direktøren 
har dermed også ansvar for at sikre, at undervisningen lever op til de til enhver tid fastsatte regler, 
rammer og kvalitetskrav. Som en del af dette ansvarsområde indgår der ligeledes løbende dialog og 
rapportering til relevante myndigheder. 
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Uddannelses- og udviklingsdirektøren har ansvar for det faglige kvalitetsudviklingsarbejde, herunder 
den overordnede rammesætning, den løbende kompetenceudvikling og større omlægninger. Den 
kommende direktør skal stå i spidsen for at omsætte de strategiske målsætninger til den konkrete drift, 
og dette på en måde, så den nødvendige forandring giver mening fra et generelt udviklingsperspektiv 
og helt ud i klasselokalet og samtidig skaber de ønskede resultater på bundlinjen.  
 
Videre indgår uddannelses- og udviklingsdirektøren som en del af direktionen i den overordnede 
strategiske ledelse af skolen. Dette indebærer et ansvar for løbende og kreativt at bidrage med idéer 
til, hvor skolen skal bevæge sig hen, og den konkrete planlægning af, hvordan den kommer derhen. 
Det indebærer ligeledes at bidrage til informering og servicering af bestyrelsen. 
 
Den kommende uddannelses- og udviklingsdirektør får et stort mandat inden for eget ledelsesrum. 
Der gives plads i direktionen, og den adm. direktør leder på overordnede mål. Der er dermed plads og 
rum til at udfylde egen ledelsesrolle, og det skal den kommende direktør dermed også kunne. 
Uddannelses- og udviklingsdirektøren skal passe ind i denne kultur og evner selv at give plads og 
kunne delegere. 
 
Centrale opgaver for den kommende uddannelses- og udviklingsdirektør er: 
 
Strategisk ledelse 
 

1. En væsentlig opgave er sparring til direktionen i forhold til, hvor VUC Storstrøm skal og kan 

udvikle sig hen, herunder at bringe perspektiver ind fra andre sektorer. Som en del af dette 

også at indtænke og opdyrke de traditionelle eksterne samarbejder som virksomhederne, 

professionshøjskoler og erhvervsakademier. Herunder eksempelvis konkret tænke ind i, 

hvordan skolen kan få endnu mere ud af den erhvervsrettede tænkning samt 

Ordblindeundervisning (OBU) og Almen Voksenuddannelse (AVU). 

 
2. Uddannelses- og udviklingsdirektøren bliver den centrale aktør i at samle og binde 

organisationen sammen fra direktion til klasselokalerne gennem en balancering af 
organisationens viden og perspektiver. Direktøren forventes af binde den overordnede ledelse 
og driften sammen ved en struktureret tilgang til at realisere idé til operationalisering gennem 
en taktisk indsats. Dermed omfatter rollen indsigt og forståelse fra et strategisk til det 
konkretfaglige perspektiv på et detaljeret niveau. 
 

3. Den kommende direktør skal fortsætte arbejdet for at sikre ét VUC. Organisationen har endnu 
gevinster at realisere i form af kvalitet og fleksibilitet ved en højere grad af organisatorisk 
sammenhæng. Fysisk afstand, forskellige arbejdsbetingelser og den konkrete 
arbejdsvirkelighed skaber naturlig forskellighed, der skal afbalanceres af en klar fælles faglig 
retning og effektiv implementering af tværgående beslutninger.  
 

4. En anden opgave er som medansvarlig for det generelle trivselsarbejde. Der arbejdes med 
forskellige metoder til at kortlægge og fremme trivslen på VUC Storstrøm. Udover 
trivselsmålinger er der aktuelt iværksat et trivselsseminar. Opgaven omfatter at medvirke til 
den ledelsesmæssige kulturudvikling i organisationen, samt den generelle 
forandringsledelsesopgave i en organisation underlagt ændrede rammebetingelser og en ny 
ledelsesmæssig tilgang. 
 

5. Den kommende direktør er ansvarlig for udvikling af cheferne og chefgruppen under sig, så 
chefgruppen til enhver tid udviser synlighed og opsætter klare rammer i sin ledelse. VUC 
Storstrøm skal være en handlekraftig organisation, hvor der eksekveres på faglige og 
strategiske dagsordner, og at organisationen til enhver tid er compliant. 
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6. På det overordnede niveau er det endelig en opgave at bidrage til at samle op og understøtte 
den organisatoriske sammenhængskraft efter tiden med Covid-19 og hjemsendelserne, 
herunder at bringe ledelse og medarbejdere tæt på hinanden. 

 
Opgaveledelse  

 
1. Uddannelses- og udviklingsdirektøren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for 

undervisningen, herunder planlægning og udvikling. Direktøren fastlægger det overordnede 
kvalitetsarbejde i en forretningsplan inkl. standarder, kompetenceplaner, evalueringspraksis 
og opfølgning samt evaluering på de fastsatte kvalitetsmål.  
 

2. En løbende central opgave i den forbindelse er at understøtte lærernes og vejledernes læring 
og udvikling ved at sikre en strategisk kompetenceudvikling. 
 

3. Udviklingsafdelingen refererer til den kommende direktør, der dermed har ansvar for alle 
interne udviklingsprojekter og eksterne udviklingssamarbejder. 
 

4. Omlægningen til den hybride skole er en konkret aktuel opgave. Etableringen af de blandede 
undervisningsformer redefinerer lærerrollen og undervisning som disciplin og indebærer 
samtidig en række praktiske implikationer samt it-mæssige udfordringer. Der er som sådan 
tale om en traditionel forandringsledelsesopgave og samtidig en 
kompetenceudviklingsopgave, hvor de praktiske rammer skal sikres. 
 

5. Direktøren sikrer sig den nødvendige dokumentation og kommunikation på sit område, fx 
afrapportering, indstillinger, strategiske dokumenter og tekster til hjemmeside. 

 
6. Den kommende direktør har ansvaret for compliance og budget inden for eget område og 

sikrer dermed økonomistyringen (området er taxameter-styret), samt at organisationen 
besidder de relevante kompetencer til at oversætte og overholde love og bekendtgørelser.  

Succeskriterier 

Uddannelses- og udviklingsdirektørens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på 

følgende hovedkriterier, idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som 

uddannelses- og udviklingsdirektøren skal tilpasse sig: 

 

Efter 6 måneder vil uddannelses- og udviklingsdirektøren primært blive vurderet på: 

1. Har skabt sig en plads i direktionen og ledelsesgruppen 

2. Har sikret sig et godt samarbejde med sine egne medarbejdere og ledere i afdelingen 

3. Har fået skabt sig et godt kendskab til VUC-sektoren og er kommet godt i gang med relevante 

netværk 

4. Er blevet forankret i organisationen, så vedkommende er vellidt og har fået skabt tillid hos 

medarbejderne til egen ledelsespraksis. 

 

Efter 12 måneder vil uddannelses- og udviklingsdirektøren endvidere blive vurderet på: 

1. At vedkommende har fået sat sig godt ind i eget område og fået skabt sig et overblik over 

udviklingsmuligheder i området, fx i forhold til strategier for at tiltrække og fastholde elever 

2. Har fået skabt sig et overblik over organisationen, og hvor i organisationen, der skal udvikles for 

at leve op til de strategiske mål, som eksempelvis den strategiske kompetenceudvikling. 
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Den ideelle profil 

Hvor den kommende direktør har erhvervet sine faglige kompetencer, er ikke det afgørende, men det 
er det til gengæld, at det er et menneske, der både kan udvikle og implementere. Skolen leder først 
og fremmest efter en samarbejdsorienteret brobygger med en naturlig interesse for og evne til  
at sætte sig nøje og konkret ind i driften. Den kommende direktør skal evne at sætte sig ind og forstå 
uddannelsesområdet og den pædagogisk/didaktiske faglighed og skal være en rollemodel for 
samarbejde på tværs af organisationen.  
 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden såvel som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

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

• Dokumenteret erfaring med ledelse af ledere samt driftsledelse fra en offentlig kontekst 

• Kendskab til og indsigt i uddannelsessektoren samt evne til og interesse for at sætte sig helt 

konkret ind i den pædagogisk/didaktiske faglighed 

• Dokumenterede gode resultater inden for forandringsledelse, herunder implementering i den 

konkrete drift 

• Erfaring med økonomistyring og compliance 

• Stærke skriftlige kompetencer og vant til at være i produktionsrummet 

• Relevant videregående uddannelse er et krav, og lederuddannelse vil være en fordel. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

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

• Udviklingsorienteret og byder selvstændigt ind med fremadrettede løsninger  

• En realistisk planlægger, der driver opgaverne hele vejen i mål med forståelse for driften, fokus på 
detaljer og tæt opfølgning 

• Sikrer sig en god forståelse for kerneopgaven, og sikrer udvikling under inddragelse og hensyn til 
den pædagogiske praksis 

• Tænker pr. automatik på tværs og i sammenhængen for hele skolen 

• Sætter sig ind i og sikrer detaljerne 

• Synlig og nærværende ledelsesstil  

• Delegerende inden for tydelige rammer og mandat 

• Erfaren leder, der tager ledelsesrummet fra dag et  

• Rummelig og dialogorienteret  

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Stillingen aflønnes i henhold til 

aftale om ny chefløn (teknisk lønramme 36). Til stillingen er tilknyttet pension på 17,1%. 

 

Der forventes tiltrædelse 1. oktober 2021. 
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Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 9. august 2021, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 10. august 2021 

Indledende samtaler 12. august 2021 

Test, personvurdering og referencetagning Mellem 1. og 2. samtale 

Rapportering og anden samtalerunde 25. august 2021 

Forhandling og ansættelse Umiddelbart herefter 

Tiltrædelse 1. oktober 2021 

 


