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Indledning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget og dette uddybende notat, overvejer deres interesse i 
stillingen, er meget velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 
med henblik på en uforpligtende drøftelse af eventuelle muligheder i stillingen. Tønder Erhvervsråds 
bestyrelse informeres ikke om sådanne henvendelser. 
 
Ligeledes kan der rettes henvendelse til bestyrelsesformand for Tønder Erhvervsråd Bo Kjelkvist på 
telefon 4016 0409 for yderligere oplysninger.  
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-06988). Ansøgningsfristen udløber den 26. november 2019, kl. 10.00. 

Ansættelsesudvalg 

Bestyrelsen har bemyndiget ansættelsesudvalget til at gennemføre ansættelsesprocessen. Udvalget 
består af bestyrelsesformand Bo Kjelkvist (Kjelkvist A/S), næstformand Jens Sandahl Sørensen 
(Hydro Precision Tubing) samt den konstituerede direktør for Tønder Erhvervsråd og vicekommunal-
direktør Keld Hansen. 
 
Udvalget samarbejder i løbet af hele processen med Mercuri Urval. 

Ansættelsesvilkår 

Vilkårene forhandles på et attraktivt niveau med udgangspunkt i ansøgerens baggrund og kvalifika-
tioner. Lønniveau kr. 700.000 – 800.000 + pension. 

Ansættelsesproceduren  

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 26.11.2019, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 28.11.2019 

Indledende samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget 05.12.2019, kl. 08.30 – 13.00 

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

Forventningsafstemningsmøde med bestyrelsesformanden Ml. 1. og 2. samtalerunde 

Rapportering og 2. samtalerunde med deltagelse af ansættelses-
udvalget  

17.12.2019, kl. 12.30 – 17.00 

Forhandling og indgåelse af ansættelsesaftale Efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 01.02.2020 

 

http://www.mercuriurval.dk/
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Den ønskede profil  

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. Det forventes, at den nye erhvervsdirektør helt overvejende matcher 
nedenstående profil.  
 
Der er ingen ”bopælspligt”, men det vil være nødvendigt, at direktøren engagerer sig i samt er til 
stede og nærværende i de relevante sammenhænge i hele kommunen og således ”lærer Tønder at 
kende”, for at etablere sig som en kendt aktør i og omkring erhvervslivet. 

Baggrund 

 Tung ledelseserfaring på højt organisatorisk niveau - gerne virksomhedsdrift  

 Erfaring og positive resultater med fundraising 

 Erfaring med samspil med det politiske miljø 

 Viden om/kendskab til erhvervsfremmesystemet (formalia/realia).  

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

 Strategisk 
Gode analytiske og strategiske (politiske) kompetencer samt flair og fornemmelse for, hvor det 
gode kompromis og løsningen findes – også/særligt i de komplicerede processer 

 Relationelt  
Skal proaktivt kunne etablere og udvikle tillidsfulde samarbejdsrelationer og netværk i alle 
relationer og på alle niveauer. Stor personlig integritet. Hviler i sig selv på et stærkt værdi-
grundlag; ordentlig og loyal    

 Kommunikativt 
En stærk kommunikator, der kan få sit budskab frem og igennem, så det forstås og accepteres. 
Tålmodig, men ikke for tålmodig i dialoger og processer. Skal være nysgerrig og kunne lytte og 
inddrage andres holdninger og perspektiver 

 Resultatorienteret 
Skal råde over en mærkbar energi, engagement og arbejdskapacitet. Skal være igangsættende 
og initiativrig samt have god selvtillid og beslutnings- og handlekraft uden at være tromlende.  

Bestyrelsen 

Tønder Erhvervsråd har en bredt sammensat bestyrelse, som består af følgende: 

 Bo Kjelkvist (formand) - Kjelkvist A/S 

 Jens Sandahl Sørensen (næstformand) - Hydro Precision Tubing 

 Henrik Frandsen - Borgmester 

 Anna Amby Frejbæk - Tønder Gymnasium 

 Anders Jacobsen - Møbelhuset 

 Martin Iversen Rømø -Tønder Turistforening 

 Dan Hamann Brøns - Maskinforretning og Brøns Maskinimport 

 Niels C. Høyer -Tønder Revision A/S 

 Betina Becker Madsen – Advodan 

 Marianne Kalb - Kalb Kommunikation & PR 

 Ditte Madvig Evald - U-Story 

 Observatør Klaus Liestmann - Tønder Kommune. 


