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1. Indledning 

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og 

udvælgelse af en sekretariatschef. 

1.1 Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med nøglepersoner og grupper af medarbejderrepræsentanter, ledere og chefer hos RHP. 
 
Job- og profilbeskrivelsen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval 
i relation til opgaveområdet for sekretariatschefen. Det er således grundlag for udvælgelse af 
kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. 
 
Derudover tjener det samlede skriftlige grundlag følgende formål: 

• Job- og profilbeskrivelsen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af 
annonceringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger. 

• Job- og profilbeskrivelsen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige 
kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger. 

1.2 Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg. I 

ansættelsesudvalget vil der være repræsentanter fra leder- og medarbejdersiden: 

• Martin Lund, hospitalsdirektør (formand) 

• Anne Hertz, vicedirektør 

• Marie Louise Shee, stabschef for patientlogistik og data  

• Mette Holsøe, teamleder for kommunikation  

• Marianne Meinertz, forskningskonsulent 

• Cæcilie Belling Jensen, sundhedsjurist  

• Line Friis, specialkonsulent 

 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til hospitalsdirektør Martin Lund, der har ansættelseskompetencen. 

1.3 Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte hospitalsdirektør Martin Lund, tlf.: 3864 0002, e-mail: martin.lund@regionh.dk 
 

Mercuri Urval kan ligeledes kontaktes for uddybende information hos Jakob Westh, tlf. 6089 6436 eller 

e-mail: jakob.westh@mercuriurval.com  

 

Alle henvendelser til Mercuri Urval vil blive behandlet fortroligt, og Region Hovedstadens Psykiatri vil 

ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. 
 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, e-

mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com  

mailto:martin.lund@regionh.dk
mailto:jakob.westh@mercuriurval.com
mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com


Region Hovedstadens Psykiatri  |   4 

 

Ansøgning og CV uploades hos Mercuri Urval (referencenummer: DK-07706) senest den 23. oktober 
2020 kl. 10.00. Indledende samtaler afholdes den 2. november og afsluttende samtaler forventes 
afholdt den 12. november. Mellem samtalerne vil der være testforløb. 

2. Om Region Hovedstadens Psykiatri 

Region Hovedstaden er med sine knap 2 mio. indbyggere og 29 kommuner den mest folkerige af 
Danmarks fem regioner. Regionen ledes af folkevalgte politikere og er en offentlig myndighed. Der er 
ca. 39.400 medarbejdere i Region Hovedstaden (opgjort i fuldtidsstillinger). 
 
Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere 
mennesker med psykisk sygdom. Hver 5. dansker er i kontakt med psykisk sygdom på et tidspunkt i 
deres liv. Så det er et sundhedsvidenskabeligt område, der har stor betydning for mange liv. Vi er 
landets største psykiatriske hospital. Vi har flest patienter. Og vi har flest af de mest komplekse – og 
dermed de mest behandlingskrævende og omkostningstunge psykiatriske patienter. 
 
I RHP ønsker vi, at endnu flere mennesker med psykisk sygdom bliver helbredt. Vi forsker i og udvikler 
nye behandlingsmetoder, som kan bruges i behandlingen og hermed øge livskvaliteten for de 
patienter, som vi tager imod hvert år. Den vigtigste opgave for RHP er at yde højt kvalificeret udredning 
og behandling, som skaber værdi for patienter med psykiske lidelser i Region Hovedstaden. 
 
Hospitalet samarbejder med en lang række faglige og politiske interessenter såsom det politiske 
system i Region Hovedstaden, de forskellige koncernstabe, de øvrige hospitaler, kommunerne og 
praksissektoren. Derudover er en af sekretariatets vigtige opgaver at sikre et godt samarbejde med 
bruger- og pårørendeorganisationerne.  

2.1 Psykiatriens målsætninger 

Arbejdet i psykiatrien ledes efter en række målsætninger, der alle har til formål at sikre størst mulig 
værdi for patienten og pårørende. Alle patienter har krav på ensartet behandling på tværs af enheder 
og centre. Vores løfte til patienterne er, at ”du er den vigtigste person i din egen behandling, og at vi 
arbejder for at hjælpe dig godt videre til en bedre hverdag”. Vi er et hospital drevet af en fælles sys-
tematisk forbedringskultur, hvor vi blandt andet arbejder mod at blive et lean-hospital. Vores metoder 
og tilgange skal alle bidrage til at bringe os frem mod vores mål. Særligt sætter vi fokus på følgende 
på tværs af både enheder og centre under overskriften ”Fokus, forenkling og forbedring 2019-21”:  
 
Patientens ønsker og behov 
Sundhedsvæsenet tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske, når behandlingsforløbet 
tilrettelægges. Det enkelte menneske har forskellige forudsætninger for at indgå i behandlingsforløb 
og opnå det bedste resultat af deres behandling. Derfor skal planlægning og gennemførelse af 
behandling tage udgangspunkt i individets situation, forudsætninger, ressourcer og motivation, og det 
skal i øvrigt kunne ske under tæt inddragelse af pårørende. 
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Forbedringskultur og -metoder 
Den overordnede målsætning i RHP er, at flere 
patienter skal behandles bedre. Vores indsats skal 
give værdi for den enkelte patient, og denne værdi 
skaber vi ved at arbejde systematisk med løbende 
forbedringer. I Psykiatrien har vi en ambition om at 
videreudvikle vores forbedringskultur, hvor alle 
arbejder med løbende at forbedre behandlingen og 
samarbejder om fælles mål. At være et hospital med 
en forbedringskultur indebærer, at det er en naturlig 
del af arbejdet at engagere sig i løbende, systema-
tiske forbedringer af processer og kvalitet. Forbed-
ringer, som skaber øget værdi for patienterne. 
 
Kvalitet i behandlingen 
Behandlingen i psykiatrien baseres på retningslinjer, 
der afspejler den højeste faglige standard på et 
givent område. Behandlingen skal derfor fortsat 
være sikker, og der arbejdes systematisk med at 
reducere risici for skader og utilsigtede hændelser. 
 
Kompetente medarbejdere 
Hele Region Hovedstaden står internationalt stærkt i forhold til markante vidensmiljøer, hvor 
generering af ny viden og innovation er i fokus. Vi investerer i kompetenceudvikling for vores 
medarbejdere og udvikler os systematisk med udgangspunkt i kerneopgaven. 
 
Effektive arbejdsgange 
Vi udnytter de nyeste teknologiske muligheder til at styrke behandlingen og skabe en innovativ og 
effektiv psykiatri. Vi bygger fremtidens psykiatri og arbejder sammen som ét hospital for at sikre god 
og effektiv udredning og behandling. 

2.2 Organisation 

RHP’s ca. 5.000 medarbejdere behandlede i 2019 godt 50.000 mennesker med psykisk sygdom – og 
det er stigende. Det svarer til cirka 40 procent af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. 
Behandlingen foregår på de psykiatriske centre, enten i de psykiatriske ambulatorier, hvis det er uden 
indlæggelse, eller i døgnafsnittene ved indlæggelse. 
RHP er geografisk fordelt over hele regionen 
og består af 8 psykiatriske centre, ét børne- 
og ungdomspsykiatrisk center samt en fæl-
les stabsfunktion.  
 
Den geografiske spredning medfører et 
behov for en stærk ledelsesorganisation. 
Derfor er RHP organiseret med en fælles 
stabsfunktion, der sikrer den tværgående 
koordination og udvikling af RHP samt 
centre med egen ledelse og administration, 
der har ansvaret for den daglige drift og 
patientbehandling samt forskning. 
 
RHP ledes af en direktion. Direktionen har 
ansvaret for at fastlægge, koordinere og 
udmønte de overordnede strategiske ind-
satsområder, og har det endelige ansvar for at prioritere og udvælge indsatsområder i forbindelse med 
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udarbejdelse af det årlige budget og virksomhedsplan. Direktionen består af en hospitalsdirektør og to 
vicedirektører. Sekretariatschefen skal understøtte direktionen i at lykkes med dette.  
 
Stabene, hvoraf sekretariatsafdelingen er en af dem, er geografisk samlet på Kristineberg på Østerbro. 
De forskellige stabe har følgende ansvarsområder: 
 
Økonomi- og organisationsafdelingen, der bl.a. har ansvar for budget og budgetopfølgning, 
økonomistyring, organisationsudvikling, herunder kapacitets- og specialeplanlægning samt arbejdet 
med kliniske akademiske grupper (KAG). Derudover er afdelingen ansvarlig for arbejdet med forløb, 
herunder patientforløbsbeskrivelser og pakkeforløb samt at bidrage til udvikling og organisering af 
arbejdet med recovery på hospitalet. 
 
Kvalitets- og forbedringsafdelingen, der bl.a. har ansvar for arbejdet med patientsikkerhed, 
kvalitetsudvikling, tracere og risikobaserede tilsyn, medicinområdet, kliniske vejledninger, hygiejne, 
måling af behandlingseffekt samt øvrige kliniske projekter. Derudover er afdelingen ansvarlig for 
arbejdet med vores forbedringsmetoder og Lean-akademi, ledelsesudvikling, -uddannelse og -støtte 
samt hospitalets porteføljestyring og metoder til dette. 
 
Patientlogistik- og dataafdelingen omfatter Center for visitation og diagnostik, der er ansvarlig for 
administrativ og klinisk visitation af patienter henvist til hospitalet. Afdelingen er desuden ansvarlig for 
sikring af kvaliteten af inddata samt formidling og arbejdet med uddata, bl.a. via hospitalets 
ledelsesinformationssystem. Derudover er afdelingen ansvarlig for patientlogistik og arbejdet omkring 
digitalisering og innovation, herunder anvendelse af Sundhedsplatformen mm.  
 
HR-afdelingen, der bl.a. har ansvar for lønpolitik, personalejura, leder- og medarbejderudvikling, 
personalepolitik, arbejdsmiljø og trivsel, herunder løbende medarbejdertilfredshedsmålinger. 
Derudover er afdelingen ansvarlig for en række kursusaktivitet, introduktionsforløb samt uddannelse.  
 
Projekt- og driftsafdelingen, der bl.a. har ansvar for at planlægge og gennemføre en række store 
hospitalsbyggerier samt andre anlægsopgaver i samarbejde med centrene og Center for Ejendomme. 
Derudover er afdelingen ansvarlig for samarbejdsaftaler med de somatiske hospitaler samt overordnet 
for kost, rengøring og alarmsystemer m.fl.  
 
Selve sekretariatsafdelingen består af fire teams: 

Sekretariatsteamet, der varetager direktionsbetjening, herunder udarbejdelse af oplæg, taler, 
dagsordensmateriale, notater m.m. Derudover koordineres faglige bidrag og samarbejde mellem 
hospitalets direktion, psykiatriske centre, regionens koncernstabe og brugerorganisationer. Teamet 
besvarer henvendelser fra interessenter, herunder politikere, patienter, pårørende samt udarbejder 
bidrag til sagsfremstillinger til de politiske udvalg. Teamet er også ansvarligt for hospitalets 
strategiarbejde, det tværsektorielle samarbejde og nedbringelsen af brugen af tvang. Videre varetager 
teamet al jura, herunder vejledninger, undervisning, klagesagsbehandling og GDPR. Teamet består 
af en teamleder og 10 medarbejdere. 
 
Kommunikationsteamet, der har ansvaret for den samlede kommunikationsindsats i RHP. Teamet 
varetager og koordinerer pressekontakten – både den proaktive og reaktive. Internt rådgiver teamet 
om og hjælper med god kommunikation, og eksternt øger vi kendskabet til psykiatrien, og hvordan vi 
skaber værdi for patienterne. Vi udgiver nyhedsbreve, skriver taler, planlægger indhold til hjemmeside 
og intranet, understøtter projekter og kampagner og får produceret videnskabelige podcasts mv. 
Teamet består af en teamleder og fem kommunikationskonsulenter. 
 
PsykInfo-teamet, der er et psykiatrisk informationscenter i Region Hovedstaden, tilbyder information, 
rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden. 
PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som arrangementer, foredrag, 
undervisning og kampagner. PsykInfo teamet er fysisk placeret ved Nørreport Station. Teamet består 
af en teamleder og syv medarbejdere. 
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Forskningsteamet, der bl.a. har ansvar for udvikling af forskningen i psykiatrien, herunder 
udarbejdelse og implementering af forskningsstrategien og administration af RHP’s forskningspulje. 
Derudover varetages også større fælles interne og eksterne forskningsarrangementer samt 
sekretariatsbetjening af Forum for forskning og innovation. Teamet består for nuværende af to 
forskningskonsulenter, der refererer til teamlederen for sekretariatsteamet. Teamet skal i 2021 udvides 
med en teamleder og yderligere tre medarbejdere med henblik på at styrke infrastrukturen for den 
forskningsadministrative understøttelse på tværs af RHP. 
 
Læs endnu mere om organisationen her: https://www.psykiatri-regionh.dk/om-
hospitalet/Sider/default.aspx 

3. Hvor er RHP netop nu? 

3.1 Status pt. 

RHP er bredt anerkendt som en velfungerende organisation med en meget høj faglighed. Det er en 
organisation, der igennem flere år har arbejdet målrettet på at forbedre sig igennem anvendelse af 
forbedringsmetoder, et stærkt fokus på brug af data og et fokus på leder- og ledelsesudvikling. Det er 
nu ved at være en fuldt integreret måde at arbejde på, på tværs af hele organisationen. RHP er ikke 
bare førende i Danmark, men også et hospital, der anerkendes ude i verden for dette arbejde.  
 
RHP er både internt i Region Hovedstaden og blandt organisationens øvrige interessenter bredt 
anerkendt for markant stærk faglighed og for en god og sikker drift. Det samme gælder sekretariats-
afdelingen, der er en velfungerende enhed. For nyligt er forskningsteamet blevet en del af 
sekretariatsteamet, men vil skulle etableres som selvstændigt team hurtigst muligt. 
 
RHPs direktion, stabschefgruppe samt centerledelser er generelt set karakteriseret ved at være 
dedikerede til varetagelsen og udviklingen af tilbuddene til patienterne. De er også kendetegnende 
ved stor forskel i anciennitet og erfaringsbaggrund.  
 
RHP bliver betragtet som en attraktiv arbejdsplads. Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og 
ledelsen er kendetegnet ved tillid, fortrolighed og respekt. Der er endvidere gode arbejds-
pladsvurderinger, og arbejdsmiljøet bærer præg af høj grad af sammenhængskraft, samarbejde og 
engagement. 
 
RHP er som resten af psykiatrien i Danmark presset på mængden af fagpersonale, da der uddannes 
for få. At få ændret dette er et langt sejt træk – men overordnet set har RHP lettere ved at få 
kvalificerede ansøgere til opslåede stillinger.  

3.2 Kommende udfordringer og muligheder for hele RHP 

Den kommende sekretariatschef skal i tæt samarbejde med direktionen, stabscheferne, center-
ledelserne og medarbejderne håndtere en række udfordringer og muligheder, der umiddelbart kan 
identificeres: 

• Påbegynde det indledende strategiarbejde med den næste tre-årsplan for psykiatrien. Psykiatrien 
er et opprioriteret område og har fået tilført ekstra midler for at imødekomme et stadigt større pres. 
Det betyder interessante muligheder for at investere – men samtidig også en øget opmærksomhed 
på området. Det vil også være vigtigt at påbegynde arbejdet med den nye forskningsstrategi. 

• Fortsætte udviklingen af forbedringskulturen i RHP, hvilket den kommende sekretariatschef 
ligeledes skal bidrage til.  

https://www.psykiatri-regionh.dk/om-hospitalet/Sider/default.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/om-hospitalet/Sider/default.aspx
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• RHP er endvidere godt i gang med to store nybyggerier. Dels Ny Retspsykiatri Sct. Hans ved 
Roskilde (læs mere her) og Ny Psykiatri Bispebjerg (læs mere her). Derudover er det indledende 
arbejde på byggeri af et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk center også påbegyndt. Det er store 
projekter, der helt sikkert vil fylde i det daglige liv i organisationen de næste år.   

• RHP arbejder også med til stadighed at overholde patientrettighederne, med at nedbringe brugen 
af tvang og fortsat at sikre en god anvendelse af Sundhedsplatformen – alle områder med stor 
politisk bevågenhed.  

• Fortsat at arbejde med ’start- til slutansvar’. At fastholde evnen til at se på tværs af de forskellige 
opgavetyper og organisationsdele for at sikre, at der er synergi, samarbejde, og de gode ideer 
bredes ud, så den dybe tallerken ikke opfindes flere forskellige steder.  

• Hele tiden arbejde for en sammenhængende, stærk og dygtig ledelseskraft på tværs af organisa-
tionen, som også indgår i et tillidsfuldt og åbent samarbejde med medarbejdersiden. På den måde 
har medarbejderne de bedste forudsætninger for at have succes i deres job, og patienterne få den 
bedst mulige behandling. 

Disse og andre forhold skal håndteres parallelt med hele Region Hovedstadens udvikling og tilpasning.  

4. Stillingen som sekretariatschef 

4.1 Referenceforhold 

Den kommende sekretariatschef refererer til hospitalsdirektøren. Sekretariatschefen bliver leder for en 
stab på 25 medarbejdere. Sekretariatschefen leder gennem 3 teamledere; én for PsykInfo, én for 
Kommunikationsteamet; én for Sekretariatsteamet; og en kommende for Forskningsteamet.  
 
Sekretariatet spænder over mange forskellige fagligheder, og medarbejderne udgør en god blanding 
af generalister og specialister. 

4.2 Sekretariatschefens centrale roller 

Sekretariatschefen er en central aktør i mange forskellige ledelsesrum, hvor der er forventninger om 
en markant resultatskabende indsats, ikke mindst i form af følgende roller: 

• Direktionsbetjener; sekretariatschefen bistår direktionen med at organisere og udvikle det 
samlede psykiatriområde i regionen og bidrager til at spille direktionen god. Sekretariatsafdelingen 
har mange samarbejdsflader, en stor kompleksitet, et højt tempo og en masse konkrete sager, 
som sekretariatschefen overordnet skal sikre hænger godt sammen og er koordineret.  

• Personaleleder – chef for ledere; sekretariatschefen har den løbende ledelse af teamlederne og 
skal sikre den nødvendige fremdrift og koordinering af hele sekretariatsafdelingens virke. Det vil 
være en forudsætning, at denne opgave motiverer, og at sekretariatschefen formår at være 
nærværende, så teamledere og medarbejdere føler sig set, hørt og ledet. Sekretariatschefen vil 
også være ansvarlig for at prioritere, så der både er plads til de langsigtede udviklingsinitiativer og 
de daglige hasteopgaver – alt sammen således, at der er ro og overblik ift. sekretariatsafdelingens 
kerneopgaver.  

• Organisationsudvikler; sekretariatschefen vil skulle bidrage til processen for at sikre den 
nødvendige strategiske udvikling af og retningssætning for hele organisationen. Således bistår 
sekretariatet direktionen og hospitalsledelsen i arbejdet med strategier og strategiproces. 
Sekretariatschefen vil også være en af dem i RHP, der skal forholde sig til strategiarbejde initieret 
fra Region Hovedstadens stabe på Regionsgården. Rollen kræver stærk procesforståelse.  

https://www.psykiatri-regionh.dk/NRSH/Sider/default.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/ny-psykiatri-bispebjerg/Sider/default.aspx
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• Koordineringsansvarlig; sekretariatschefen sikrer veltilrettelagte og givende direktions- og 
stabschefmøder, hvor den relevante inspiration, viden og koordinering finder sted, så 
organisationen fungerer optimalt på tværs. Med andre ord skal sekretariatschefen bidrage til den 
kollektive hukommelse og have for øje, hvad der allerede er besluttet og hvorfor – selvsagt med 
en vilje til løbende at udfordre de øvrige aktører, hvis argumenterne herfor er gode. Derudover at 
påskønne, initiere og minde om det gode samarbejde på tværs af stabene og fra stabene ud til de 
enkelte centre (start- til slut-ansvar).  

• Samarbejdspartner; sekretariatschefen er ansvarlig for, at RHP’s øvrige interessenter får den 
nødvendige opmærksomhed. Det er til Region Hovedstadens forskellige stabe, de øvrige 
hospitaler, kommunerne, praksissektoren, Danske Regioner og bruger- og pårørendeorganisa-
tioner for blot at nævne nogle af de mest centrale. I det hele taget er det vigtigt at netværke ud af 
RHP for at få vigtig og afgørende viden. 

• Problemløser; sekretariatschefen sikrer, at sekretariatsafdelingen løbende håndterer og løser 
akutte problemer, klager, forespørgsler eller lignende. Det kan være alt mellem himmel og jord – 
men det lander hos afdelingen, fordi kompleksiteten eller modstridende hensyn gør det umuligt at 
træffe afgørelse på et mere decentralt niveau. 

 
Sekretariatschefen vil have eget kontor på Kristineberg – men der må regnes med løbende aktiviteter 
rundt om i Region Hovedstaden.  

4.3 Succeskriterier 

Sekretariatschefens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hoved-
kriterier, idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som vedkommende skal 
tilpasse sig: 
 
Efter 6 måneder vil sekretariatschefen primært blive vurderet på følgende: 

• Har etableret et tillidsfuldt samspil med de nærmeste samarbejdspartnere: Direktion, stabschefer, 
centerledelser, teamledere, medarbejdere og koncernstabe.  

• Har skabt sig et organisatorisk overblik med en klar forståelse af proces- og opgaveflow samt 
årshjulet i RHP.  

• Har påbegyndt arbejdet med den næste treårsplan og den nye forskningsstrategi. 

• Har gjort sig kendt som en samarbejdende chef med fokus på det fælles bedste.  

• Er godt i gang med at etablere det nye forskningsteam som en del af sekretariatsafdelingen. 

• Har etablereret relationer til det omfattende aktørnetværk internt i og eksternt omkring RHP. 
 

Efter 1 år vil sekretariatschefen endvidere blive vurderet på følgende: 

• Kan dokumentere opnåede resultater i forhold til betjening af direktionen og den daglige ledelse 
af sekretariatsafdelingen. 

• Har etableret sig som et samarbejdssøgende og respekteret medlem af stabschefgruppen og i 
relationen ud til centrenes ledelser. 

• Er anerkendt og respekteret som personaleleder for sekretariatsafdelingen. 

• Har udbygget og konsolideret sit interne og eksterne netværk. 

• Har ledet og eksekveret processen omkring den nye treårsplan og forskningsstrategien. 

• Har fuldstændigt fået etableret det nye tværfaglige forskningsteam. 
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5. Den ideelle profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

5.1 Erfaringer og færdigheder 

Den ideelle kandidat besidder følgende erfaringer og færdigheder: 

• Relevant kandidatuddannelse – suppleret med efteruddannelse i ledelse. 

• Flere års erfaring som chef for en lignende funktion i en politisk styret organisation – gerne en 
driftsorganisation, der også har arbejdet systematisk med forbedringsarbejdet (inspireret af Lean-
teknikker eller lignende). 

5.2 Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

• Visionær og strategisk anlagt med noget på hjertet ift. psykiatrien – og i lige så høj grad god til at 
få fulgt opgaverne til dørs og afsluttet processerne. 

• Involverende og motiverende ledelsesstil og evner at se den enkelte og skabe arbejdsglæde 
igennem delegering. 

• God i relationer, høj integritet, stor troværdighed samt et smittende drive og engagement. 

• Nysgerrighed på sekretariatsafdelingens forskellige ansvarsområder.  

• Mod til ledelse og at tage ansvar – også på tværs af stabschefer og centerledelser. 

• Evne til at lede opad og understøtte en velfungerende direktion.  

• Politisk tæft og organisationspolitisk flair. 

• Kan håndtere mange og komplekse problemstillinger simultant. 

6. Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til aftale for chefer. Der kan forhandles tillæg, der 
passer til dine kvalifikationer. 
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7. Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 23. oktober kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 27. oktober 

Første samtalerunde 2. november 

Test, personvurdering og referencetagning Ml. 1. og 2. samtalerunde 

Rapportering og anden samtalerunde 12. november 

Forhandling  Ultimo november 

Tiltrædelse 01. januar 2021 

 
 

 


