DIREKTØR

FISKERISTYRELSEN
Udenrigsministeriet søger en stærk direktør
med erfaring i drifts- og forandringsledelse til
den nye Fiskeristyrelse.
Fiskeriområdet er blevet udskilt fra Miljø- og Fødevareministeriet,
og direktøren skal opbygge den nye Fiskeristyrelse i Udenrigsministeriets regi.
Styrelsen kommer til at beskæftige ca. 240 medarbejdere, hvoraf
ca. 80 medarbejdere tilknyttes hovedkontoret i København, mens
ca. 160 medarbejdere skal arbejde decentralt på en række lokaliteter rundt om i landet, hvor de vil udføre tilsyns- og kontrolopgaver,
overvågning mv. Fiskeristyrelsen ejer tre fiskerikontrolskibe, og
direktøren vil blive anmeldt som reder for disse.

Opgaven
Den nye direktørs primære opgaver bliver:
▪▪ Opbygning og udvikling af en organisation med fokus på mere
sikker, effektiv og regelret administration særligt i forhold til
tilsynet med og kontrollen af fiskeriområdet
▪▪ Udvikling af en ny kultur, hvor der særligt på tilsyns- og kontrolområdet er fokus på administration inden for lovgivningens
rammer
▪▪ Etablere en ny tilgang til løsningen af styrelsens opgaver, hvor
forandringsledelse og større fokus på personaleledelse er
omdrejningspunkterne
▪▪ Udvikling af digitale løsninger, der kan understøtte en mere
omkostningseffektiv tilsyns- og kontrolindsats, større sikkerhed i driften og lavere administrative omkostninger hos
virksomhederne.
Fokus på sikker drift og forandringsledelse vil således blive kernen i
direktørens opgaveportefølje, samtidigt med at en ny organisation
med flere nye chefer skal opbygges. Medarbejderne skal løftes,
og en ny kultur og tilgang til opgaveløsningen skal forankres i en
organisation med mange decentrale enheder.
Direktøren vil få det ledelsesmæssige ansvar for Fiskeristyrelsens
økonomi, budgetoverholdelse, administration af EU-medfinansierede tilskudsordninger, regnskabsaflæggelse mv.

Styrelsesdirektøren skal indgå aktivt i Udenrigsministeriets
fiskeriledelse, der ledes af direktøren for udenrigspolitik, og hvor
også chefen for Udenrigsministeriets fiskeripolitiske afdeling
indgår. Styrelsesdirektøren skal i relevant omfang bidrage med
driftsmæssige indspil og rådgivning i forhold til opgaver vedrørende
bl.a. ministerbetjening og politikudvikling, der løses af Udenrigsministeriets departement.

Personen
Direktøren skal have ledelseserfaring på højt niveau og kunne
fremvise resultater i forhold til ledelse af driftsorganisationer og
forandringsledelse fra tidligere stillinger.
Det forventes desuden, at direktøren har indgående erfaring fra
en politisk styret organisation, gerne med statslige myndighedsfunktioner, og indsigt i de statslige budget- og bevillingssystemer.
Der søges en engageret og resultatorienteret direktør, der med
høj integritet og gennemslagskraft formår at strømline og skabe
sikre procedurer og forretningsgange og derigennem skabe en
troværdig fiskerikontrol præget af legitimitet og med respekt i det
omgivende samfund.
Direktøren skal formå at formulere en langsigtet strategi og klare
mål for den fremtidige fiskerikontrol, have helhedssyn og overblik
og samtidig være i stand til at engagere sig i driften.
Direktøren skal være robust i lederrollen og have åben og inddragende ledelsesstil samt stærke kommunikative og relationelle
kompetencer. Det forventes, at direktøren har en relevant akademisk baggrund, idet der ikke stilles krav om en bestemt uddannelse.
Læs den fulde stillings- og personprofil på www.um.dk eller
www.muusmann.com.
Tiltrædelse forventes: 1. januar 2018.

Ansøgningsfrist
Søndag den 5. november 2017.
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chefen
for Udenrigsministeriets fiskeripolitiske afdeling Ole Toft, telefon
33 92 13 15, eller adm. direktør Lars Muusmann, MUUSMANN,
telefon 40 76 72 27.

