NATIONALPARKCHEF
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Er du en udadvendt person, der med energi og engagement kan bidrage til at realisere målsætningerne for
Nationalpark Mols Bjerge?
Nationalpark Mols Bjerge skal have ny chef. Der skal de kommende
år være fokus på en række udviklings- og samarbejdsopgaver, der
skal styrke Nationalpark Mols Bjerges rolle i en række samarbejdsrelationer. Samtidig skal handlingsplanen for nationalparken
virkeliggøres.
Nationalpark Mols Bjerge er i dag sikkert forankret i lokalområdet,
har fået opbygget et velfungerende sekretariat, og lokalbefolkningen har taget ejerskab til den nye institution.

Stillingen
Stillingen som nationalparkchef indebærer ledelse af sekretariatet,
brobygning mellem den daglige drift og bestyrelsesformanden,
bestyrelsen og det rådgivende organ samt ansvar for den økonomiske drift af nationalparken.
Som Nationalparkchef forventes det derudover, at vedkommende
arbejder på at realisere følgende potentialer:
▪▪ Udmøntningen af nationalparkens handlingsplan, bestående af
16 konkrete tiltag

Den nye chef har i øvrigt følgende personlige og faglige
kvalifikationer:
▪▪ Ambitiøs og med en dedikeret tro på, at nationalparken har en
stor betydning for lokalområdet
▪▪ Et netværksmenneske som har opnået gode og vedvarende
resultater via samarbejde
▪▪ Ser muligheder, men har også blik for drift
▪▪ Tør give noget af sig selv og formår at se sekretariatet som en
samlet enhed
▪▪ En dygtig formidler, der kan skabe begejstring om en idé
▪▪ Solid ledelsesmæssig baggrund og erfaring med at lede
gennem ledere
▪▪ Erfaring med og indsigt i én eller flere af de faglige områder, som
nationalparken beskæftiger sig med, og gerne kombineret med
kendskab til lokalområdet.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er som chefkonsulent i staten i henhold
til relevant overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Stillingen ønskes besat den 1. december 2019.
Arbejdsstedet er i Rønde.

▪▪ Realisere et nyt center for nationalparken
▪▪ Styrke samarbejdet med andre myndigheder og herunder i
særlig grad med Syddjurs Kommune
▪▪ Styrke nationalparkens finansielle grundlag via samarbejde med
bidragydere

Personen
Den nye nationalparkchef er en person, der med energi og engagement vil bidrage til at realisere nationalparkens målsætninger,
udvikle arbejdspladsen og samtidig sætte et visionært og personligt
præg på opgaverne.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Ansøgningsfrist: Søndag den 29. september 2019
Læs stillings- og personprofilen på
www.nationalparkmolsbjerge.dk og
www.muusmann.com/stillinger.

Vil du vide mere?
Spørgsmål om stillingen kan rettes til bestyrelsesformand
Jørgen Blach, tlf. 20 12 01 28 eller direktør i MUUSMANN Chris
Petersen, tlf. 81 71 75 16.

