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Indledning 

Fonden Den Hageske Stiftelse har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af 

en Fondsdirektør. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med flere hos Fonden Den Hageske Stiftelse. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for Fondsdirektøren 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 annonce-
ringen/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 
består af følgende: 

• Erik Bjerager, Formand 

• Anne Mette Fugleholm, Bestyrelsesmedlem 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og har mandat til at træffe beslutning om valg af kandidat. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

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

kontakte Chefkonsulent Henriette von Essen-Leise, Mercuri Urval, på telefon 2943 5048 eller e-mail: 

henriette.von.essen-leise@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og 

Fonden Den Hageske Stiftelse vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  

 

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

mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com   

 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-08694). Ansøgningsfristen udløber den 28. september 2021 kl. 9.00. 

  

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
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Om Fonden Den Hageske Stiftelse 

Fonden Den Hageske Stiftelse i Nivå blev stiftet 1919 af godsejer Johannes Hage, som var et politisk 
og samfundsengageret menneske. Med etableringen af Fonden ønskede han at sikre, at afkastet fra 
godset Nivaagaard og det nu nedlagte Nivaagaard Teglværk anvendtes til opfyldelse af Fondens 
almennyttige formål. Desuden var det hans ønske, at Fonden vedblivende skulle have hjemsted på 
Nivaagaard. Fonden, der er erhvervsdrivende, har to hovedformål:  

• Et almennyttigt, hvor formålet er at yde mindrebemidlede personer i Danmark hjælp til at søge 
helbredelse eller lindring for psykiske lidelser.  

• Et erhvervsmæssigt, hvor formålet er at anvende Fondens hovedejendom “Nivaagaard” og 
jordbesiddelser på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. 

Det almennyttige formål understøttes gennem løbende legatuddelinger. Det erhvervsmæssige formål 
omfatter udlejningen af Nivaagaards ejendomme – 13 boliglejemål, 23 erhvervslejemål og 7 øvrige 
forpagtninger og areallejemål. Til den erhvervsmæssige virksomhed hører desuden Fondens skov- og 
jordbesiddelser. 

Ejendommen Nivaagaard er opført i slutningen af 1800-tallet, men har gennemgået en omfattende 
restaurering og modernisering efter afviklingen af den animalske landbrugsdrift, så den i dag 
fremtræder tidssvarende med attraktive kontorbygninger og boliger til udlejningsformål. Blandt 
jordbesiddelserne er den smukke og velbesøgte Nivaagaards Park – Rhododendronparken – anlagt 
øst for Nivaagaards Malerisamling. Fonden er blevet præmieret for såvel bygningsrestaureringer som 
for parkens rekonstruktion. Fonden er blevet præmieret for såvel bygningsrestaureringer som for 
parkens rekonstruktion. 

Fonden er en aktør, som har haft – og stadig har – stor betydning for ikke mindst lokalsamfundet. 
Samarbejdet med Nivaagaards Malerisamling, myndigheder og lokale foreninger mv. betyder blandt 
andet, at museumsgæster og naturinteresserede kan besøge Fondens besiddelser, da park, 
strandenge og skovarealer er åbne for offentligheden. 

Der er gennem årene solgt en del jordbesiddelser og ejendomme fra. En stor del af Fondens kapital 
er dog fortsat bundet i den faste ejendom. Afkastet af en værdipapirformue anvendes især til 
opfyldelsen af den almennyttige formålsforpligtelse.  

Fondens aktiviteter drives og udføres af en mindre organisation på i alt fire personen, hvor 
Fondsdirektøren har ansvaret for den overordnede ledelse, økonomi, udlejningsvirksomhed, 
myndighedssamarbejde, eksterne relationer, bestyrelsesbetjening mm. En administrativ medarbejder 
håndterer en lang række administrative opgaver forbundet med både formåls- og erhvervsmæssig 
virksomhed. Fondens to øvrige medarbejdere er håndværkere, som løser hovedparten af tilsyns-, 
vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver relateret til lejemålene samt Fondens jordbesiddelser.  

Organisationskulturen er præget af en stor grad af selvstændighed, frihed under ansvar, stabilitet og 
ordentlighed. Fonden har kontor i en af sidebygningerne til Nivaagaards hovedbygning, og der er et 
professionelt, men også uformelt, tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem Fondens medarbejdere og 
lejerne. Fonden lægger vægt på at levere et højt service- og kvalitetsniveau, og en stor del af lejerne 
kvitterer med lange og stabile lejeforhold. 

Læs evt. mere om Fonden Den Hageske Stiftelse her og om økonomien her: 

https://hageskestiftelse.dk/
https://www.proff.dk/firma/fonden-den-hageske-stiftelse/niv%C3%A5/pleje-og-omsorgstjenester/GKAC6CI10K7/
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Den aktuelle situation 

Fonden Den Hageske Stiftelse har de senere år levet et relativt stille liv med stor stabilitet. Det er ikke 
ønsket, at en ny Fondsdirektør skal revolutionere arbejdet, men bestyrelsen ønsker en vis udvikling 
på især fire områder, hvor det forventes, at Fondsdirektøren: 

1) Fortsætter en effektiv forvaltning og værdioptimering af ejendoms- og jordbesiddelserne fx via 
forretningsudvikling og sikring af Fondens ejendomsportefølje, så den til stadighed er tids-
svarende, attraktiv og en god forretning for Fonden. 

2) Opdyrker og udvikler samarbejdsrelationerne med både eksisterende og nye samarbejdspartnere, 
både når det gælder jord-, strand og parkbesiddelserne, men også generelt, så Fondens aktiver i 
endnu højere grad kan gavne ikke mindst lokalmiljøet.  

3) Moderniserer og optimerer løsningen af økonomi-, styrings- og administrative opgaver.  

4) Står for en tydelig og nærværende ledelse af Fondens medarbejdere samt styring af ressourcer, 
med behørig respekt for den ånd og kultur, som findes i dag. 

 
Fonden samarbejder pt. med eksterne ejendomsmæglere om udlejningsvirksomheden, og herudover 
er der etableret et samarbejde med en ekstern leverandør vedrørende formueforvaltning. Der vil være 
mulighed for evt. yderligere outsourcing af visse administrative opgaver. 

Stillingen som Fondsdirektør 

Opgaver og ansvar  

Jobbet som Fondsdirektør er alsidigt og spænder over både udviklingsmæssige, administrative og 
lavpraktiske opgaver. Det er Fondsdirektørens ansvar overordnet at lede Fondens arbejde og 
medarbejdere samt sikre, at de to hovedformål opfyldes. 
 
Jobbets indhold kan udvikle sig og vil være afhængig af Fondsdirektørens erfaringsgrundlag og 
kompetencer. Dog ligger det fast, at Fondsdirektøren, udover de nævnte fokusområder, har ansvaret 
for og skal løse opgaver i relation til: 
 

• Overordnet ledelse, planlægning og styring af Fondens ressourcer bredt set 

• Styring af Fondens økonomi, herunder budgetlægning, opfølgning, afrapportering, regnskab samt 
forsikrings- og juridiske forhold. 

• Regnskab, personaleadministration, formålsvirksomhed og udlejningsvirksomheden 

• Bygninger, ejendomme og materiel: Ansvarlig for udlejningsvirksomhed, tilsyns-, vedligeholdel-
ses- og moderniserings-/ombygningsplaner mv. samt kontakt til relevante partnere i den forbin-
delse. 

• Kontraktforhandling og -indgåelse ift. lejere og leverandører. 

• Park, strand, skov og jordbesiddelser: Sikre opsyn samt vedligeholdelses- eller udviklingsplaner. 

• Organisations- og personaleledelse af organisationens tre medarbejdere og sikre en organisation 
i trivsel og udvikling. 

• Betjening af bestyrelse. 
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Fondens bestyrelse, under ledelse af Erik Bjerager, er aktiv og bidrager med betydelige kompetencer, 
særligt når det gælder strategisk ledelse, udlodningsvirksomhed samt formueforvaltning. 
Fondsdirektøren betjener, men har også et tæt samarbejde med bestyrelsen, ikke mindst formanden. 

Den ideelle profil 

Vi forestiller os, at du i dag er ejendomsadministrator, arkitekt eller udviklingschef inden for det 
byggede miljø, bygnings- eller byggechef, erhvervsmægler, teknisk chef på bygge/ejendomsområdet 
eller lignende – og har en vis erfaring med økonomirelaterede og administrative opgaver. 
 

Det er ikke afgørende, hvor mange års erfaring du har, men du skal kunne se dig selv i jobbet i en 
årrække, og i udvælgelsen af den rette kandidat vil vi lægge vægt på, at du har følgende erfaringer og 
kompetencer: 

Erfaringer og færdigheder 

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

• Erfaring med erhvervsudlejningsvirksomhed og ejendomsadministration.  

• Viden om udvikling og tendenser på det professionelle ejendomsmarked og gerne med et godt 

netværk. 

• Erfaring med udvikling og styring af anlægs-/byggeprojekter. 

• Vant til at forhandle med myndigheder og leverandører, gerne på teknik/bygge/anlægs- og 

miljøområdet 

• Erfaring med budget- og ressourcestyring, regnskabsrapportering mv.  

• Erfaring med – eller flair for – løsningen af et bredt spektrum af administrative opgaver og med 

moderne systemer som understøtter en effektiv administrativ drift. 

• Erfaring med at tænke i og arbejde med partnerskaber. 

• Erfaring med forretningsudvikling.  

• Erfaring med personaleledelse i fx en mindre organisation, hvor alle hjælper til. 

• Gerne erfaring med betjening af en bestyrelse. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

For at lykkes i stillingen ser vi helst, at Fondsdirektøren har følgende personlige kompetencer og egen-

skaber: 

• Talstærk og vedudviklede analytiske evner.  

• Er en proaktiv og initiativrig selvstarter.  

• Sætter retning og rammer uden at tromle, men ved at inddrage og involvere. 

• Har en naturlig autoritet og god ro som gør, at din omverden har tillid til dig 

• Omgængelig og løsningsorienteret.  

• Velorganiseret, holder fokus og sikrer, at de aftalte opgaver og mål nås. 

• Kommunikerer uden at komplicere og er i øjenhøjde med Fondens interessenter. 

• Er imødekommende med gode samarbejdsevner.  
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Succeskriterier 

Fondsdirektørens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier 

efter 12 måneder i stillingen:   

1. Har initieret og i igangsat initiativer, hvis effekt i form af øget effektivitet på de administrative 

opgaver har vist sig. 

2. Har overblik og evt. udviklet en plan for Fondens udlejningsaktiviteter. 

3. Har fået udviklet en plan for Fondens udviklingsaktiviteter.  

4. Har etableret sig som respekteret leder med opbakning fra Fondens medarbejdere.  

5. Har fået etableret et konstruktivt samarbejde med Fondens bestyrelse og vundet dens respekt. 

6. Har igangsat initiativer og etableret relation til Fondens naturlige eksterne samarbejdspartnere. 

Ansættelsesvilkår 

Fondsdirektøren ansættes af og refererer til Fonden Den Hageske Stiftelses bestyrelse.  
 
Arbejdssted er Gl. Strandvej 10 i Nivå. Lønnen forhandles individuelt og afspejler, at vi er en mindre 
fond. Til gengæld er der store grader af frihed i stillingen.  
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. december 2021. 
 
Din ansøgning 
Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås i 
fortrolighed hos konsulent Henriette von Essen-Leise, tlf. 2943 5048. Du er evt. også velkommen til at 
kontakte bestyrelsesformand Erik Bjerager på bjerager@k.dk. 
 
Motiveret ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-08694) senest 
den 28. september 2021 kl. 9.00. Upload gerne hurtigst muligt, da vi løbende indkalder til samtale. Der 
vil forekomme test i rekrutteringsforløbet.  

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 
Der screenes og kaldes løbende ind til samtaler 

28/9-2021 kl. 9 

Første samtaler med ansættelsesudvalget 1/10-2021 

Test, personvurdering og referencetagning ml. første og anden samtale 

Rapportering og anden samtalerunde 14/10-2021 

Forhandling og ansættelse Umiddelbart efter 2. samtale 

Tiltrædelse 1/12-2021 

 

http://www.mercuriurval.dk/

