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Opdragsgiver BRFfonden/Fonden for Håndværkskollegier 
 

Adresse  Fondenes Hus 
Otto Mønsteds Gade 5 
1571 København V 

 
Stilling  Forstander 
 
Refererer til Direktøren for BRFfonden/Direktøren for Fonden for 

Håndværkskollegier 
 
Ansættelsesforhold Ansættelse sker indledningsvist i en stilling som 

konsulent i BRFfonden med henblik på at overgå 
permanent til stillingen som forstander efter 
byggefasen. 

   
  Ansættelse sker på kontraktvilkår.   
   

Tiltrædelse efter aftale, dog senest pr. 1. maj 2020. 
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  BRFfondens direktør, Kristian May, tlf. 50 60 54 38 
 
  Adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27 

  

  Programmet for skitseprojektet kan rekvireres hos 
sekretær Mette Backman, tlf. 61 16 03 43 

      

Ansøgningsfrist Søndag den 19. januar 2020 
   
   
Ansættelsesprocessens forløb Udvælgelsesmøde: Mandag den 3. februar 2020 
  1.samtale: Torsdag den 27. februar 2020 
  Testforløb: Ligger ml. den 28. februar og 18. marts 2020 
  2. samtale: Mandag den 23. marts 2020 
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Indledning 

BRFfonden har udviklet en visionær strategi for etablering af håndværkerkollegier, primært til 
unge under uddannelse, indenfor byggeriets håndværksfag. Ambitionerne er høje – kollegierne 
skal bidrage til at styrke håndværksfagenes prestige i samfundet og understøtte, at flere unge 
vælger en erhvervsuddannelse. 
 
Det første spændende projekt bliver etablering af et Håndværkskollegium i Campus Horsens. Her 
opføres et unikt og inspirerende kollegium med faciliteter til unge med lyst og evne til at uddanne 
sig i et håndværksfag og udvikle sig i et levende uddannelses- og udviklingsmiljø.   
 
Der søges en dygtig forstander, der kan udvikle og drive Håndværkskollegiet som et sted, hvor 
der er godt og trygt at bo, og som bidrager til at udvikle de unges faglighed og håndværksfagene 
til høje standarder. Et fagligt miljø for unge lærlinge, der bygger på højskoletanken om læring, 
fællesskab og ansvar. 
 
Forstanderen får en spændende mulighed for at blive en vigtig aktør i projektet allerede i 
byggefasen, i en ansættelse som konsulent ved BRFfonden, med henblik på at overgå permanent 
til stillingen som forstander i Horsens.  
 

Om Håndværkskollegiet i Horsens 

”Vi skaber rammer for dem, der skaber rammer for os og for dem, der vil og kan” 

BRFfonden er en erhvervsdrivende fond, hvis overskud kan uddeles til almennyttige eller 
almenvelgørende formål, og som fortrinsvis sigter mod at fremme erhvervsvirksomhed, herunder 
især byggevirksomhed og -finansiering. BRFfonden står bag Håndværkerkollegiet i Horsens. 

Med kollegiet ønsker BRFfonden at skabe helt særlige rammer for udvikling af unge håndværkere 
og håndværksfagene. Håndværkskollegiet skal bidrage til, at det anses som attraktivt at uddanne 
sig til håndværker. 

Håndværkskollegiet skal repræsentere det bedste fra de danske håndværkstraditioner og 
demonstrere bæredygtighed samt videreføre moderne og fremsynet dansk arkitektur og design. 
Kollegiet bliver herudover et særligt aktiv i et i forvejen attraktivt studiemiljø i Horsens. Kollegiet 
opføres på en central adresse ved Horsens Banegård og i tæt tilknytning til det nye Campus 
Horsens, hvor kollegiet bliver en del af et internationalt og mangfoldigt studiemiljø med mange 
samarbejdsmuligheder. Håndværkskollegiet skal indgå i et tæt og dynamisk samarbejde med de 
lokale uddannelsesinstitutioner og deres studerende, understøtte gode relationer og give 
værdifuld indsigt på tværs af fag.  

Håndværkskollegiet i Horsens skal bygge på det bedste fra de danske håndværkstraditioner og 
være åben for innovative samarbejder og for nye måder at arbejde med håndværk. Det skal være 
et inspirerende og levende kollegium, der orienterer sig internationalt og udveksler håndværkstra-
ditioner og teknikker med samarbejdspartnere og interessenter udefra.  

Håndværkskollegiet i Horsens bliver det første af sin art i Danmark, hvor gode bofaciliteter 
kombineres med værkstedsfaciliteter af højeste kvalitet, og hvor der er tilbud om faglig vejledning 
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og støtte til de unge. Kollegiet skal være et sundt, udviklende og trygt sted at bo samt et 
dannelsessted, der bygger på højskoletanken om læring, fællesskab og ansvar. Kollegiet bliver for 
unge lærlinge og håndværkere i egen udvikling og fælles læring, og hvor man indgår i et fællesskab 
med ligesindede. Glæden ved det gode håndværk og den faglige interesse bliver omdrej-
ningspunktet for fællesskabet.  

Håndværkskollegiet i Horsens bliver det første af flere attraktive håndværkskollegier, som 
BRFfonden planlægger at opføre rundt om i Danmark og bliver dermed et vigtigt 
foregangskollegium, som de efterfølgende kollegier kan lære af. Med opførelse af flere 
håndværkskollegier opstår desuden spændende muligheder for udveksling af erfaringer, gensidig 
inspiration og samarbejde om nye aktiviteter på et højt, fagligt niveau.      
 

Målgruppe 

Kollegiet bliver hjemsted for unge, der er motiverede, engagerede og ambitiøse i forhold til deres 
faglige og personlige udvikling.  

Kollegiets målgruppe er primært elever over 18 år på hovedforløb inden for bygningsrelaterede 
håndværk, men der vil også i mindre omfang være plads til elever mellem 16-18 år samt 
pendlerelever, der er på skoleforløb.   

Det påtænkes, at kollegiet hvert år skal afholde en fire-ugers international sommerskole, hvor 
målgruppen er dygtige og ambitiøse håndværkere og håndværksstuderende fra hele verden.   

Det forudses, at der gennemføres en optagelsesproces med afsæt i en motiveret ansøgning og en 
optagelsessamtale. Der nedsættes et optagelsespanel, bestående af forstander og 
repræsentanter fra kollegiet samt andre relevante deltagere.  Panelet skal afholde uddybende 
optagelsessamtaler med ansøgere.   
 

Fysiske rammer og faciliteter 

For at udvikle og definere Håndværkskollegiets fysiske rammer og faciliteter har der været nedsat 
en udviklingsgruppe, bestående af repræsentanter fra ledelsen og eleverne på Learnmark i 
Horsens, lærlinge, arkitektstuderende, håndværksmestre samt repræsentanter fra BRFfondens 
bestyrelse og direktion.  

Udviklingsgruppen har gennem studieture og workshops skabt grundlaget for det program, der er 
udgangspunktet for den igangværende skitseringsfase for Håndværkskollegiet.  

Programmet, som er tiltrådt af BRFfondens bestyrelse, fastlægger rammer og principper for  
Håndværkskollegiets arkitektur og design, der skal være fremsynet og med stor æstetisk kvalitet. 
Der skal således etableres særdeles attraktive faciliteter og anvendes materialer af høj kvalitet.  

De fysiske rammer udformes med henblik på at understøtte et fællesskab i balance med sikre 
rammer om de unges privatliv. Det er desuden et grundprincip, at kollegiet udformes og indrettes 
fleksibelt, så det fremadrettet kan udvikles sammen med medarbejdere og beboere.  

Håndværkskollegiets 84 boliger skal etableres som 6 bo-klynger med hver 12 boliger. Klyngerne 
skal rumme 2 to-rumsboliger, der tilbydes par og familier og 10 et-rumsboliger, hvor de 7 et-



   

5   
 

rumsboliger tilbydes håndværkselever over 18 år på hovedforløb. De resterende 3 boliger skal være 
fleksible boliger, der kan tilbydes elever under 18 år samt pendlerelever, gæstelærere, kursister 
mv.  

Det fælles køkken-alrum bliver samlingssted for beboernes daglige, sociale fællesskaber, som 
fungerer som et hjemligt miljø, der er lyst og grønt i tilknytning til en stor fælles terrasse.  

Kollegiet kommer desuden til at rumme en række indendørs fællesfaciliteter i høj kvalitet,  
herunder en række værksteder, multisal med plads til 120 mennesker, storkøkken, undervisnings-
lokaler og administration. Dertil kommer vaskeri, depotrum m.m. Af udendørsfaciliteter 
planlægges værkstedsfaciliteter, sportsfaciliteter, parkering, terrasser, have m.m.  

Værkstederne bliver en vigtig aktivitet i kollegiets liv, hvor kollegianerne kan arbejde og udvikle sig 
som dygtige håndværkere på højeste niveau og som repræsentanter for stolte håndværker- 
traditioner.  

Multisalen bliver rammen om fællesskabet og det sociale liv på kollegiet med månedlig 
fællesspisning på tværs af klyngerne, arrangeret af kollegiet. Ligeledes forventes de fysiske 
rammer og de attraktive fællesfaciliteter at befordre, at kollegianerne tager initiativ til andre 
fælles arrangementer.  

Kollegiets samlede grundareal er 15000 m2 med et etageareal på ca. 6000 m2, hvoraf 2700 m2 er 
fælles indendørsfaciliteter i form af værksteder mv. 

Organisation 

BRFfonden etablerer en ny fond, Fonden for Håndværkskollegier, og der sammensættes en 
kompetent bestyrelse på fem personer, herunder formanden for bestyrelsen i BRFfonden, Lars 
Munch, og næstformanden for BRFfonden, Rina Asmussen. I bestyrelsen vil desuden indgå 
medlemmer med stor indsigt i håndværksfag og erhvervsuddannelsesområdet.  

Den kommende forstander ansættes indledningsvist som konsulent i BRFfonden og overgår til 
stillingen som forstander efter byggefasen. Forstanderen refererer til direktøren for Fonden for 
Håndværkskollegier. I byggefasen refererer vedkommende til direktøren for BRFfonden, Kristian 
May, som også forventes at komme til at varetage funktionen som direktør for Fonden for 
Håndværkskollegier.   

Der nedsættes en styregruppe for byggeriet af Håndværkskollegiet i Horsens, som den 
kommende forstander indgår i. Ligeledes skal forstanderen spille en central rolle i udformningen 
af kollegiets organisation i tæt samspil med direktion og bestyrelse, herunder udarbejde 
indstillinger til, hvorledes funktioner som kursusledelse, værkstedsledelse, bygningsforvaltning, 
økonomistyring og administration bedst varetages, ligesom de almene retningslinjer for kollegiet 
skal fastlægges.   

Endvidere skal der tages stilling til, hvorledes driftsopgaver som rengøring og indvendig og 
udvendig vedligeholdelse skal varetages. Det er forventningen, at der indgås aftaler med 
professionelle lokale leverandører i det omfang, at dette er hensigtsmæssigt og lønsomt.  
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Forstanderens funktioner og opgaver  

Forstanderen får ansvar for Håndværkskollegiets ledelse, drift og udvikling. Opgaven bliver 
overordnet at realisere ambitionerne om at bidrage til at udvikle håndværkerfagene og 
fagligheden hos kollegiets beboere, gøre det attraktivt at uddanne sig til håndværker og styrke 
håndværksfagenes prestige i samfundet.  

Forstanderen skal skabe et fagligt miljø, hvor ambitiøse unge kan lære om godt håndværk, 
dygtiggøre sig indenfor deres fag og bygge videre på det, kollegianerne lærer fagskolerne. Der 
skal skabes et levende og inspirerende miljø, som motiverer de unge til at udvikle faget og 
fagligheden på nye måder og til nye standarder, ligesom vigtige traditionsrige håndværkerkom-
petencer skal fastholdes og videreføres.  

Det bliver endvidere vigtigt at sikre, at Håndværkskollegiet i Horsens er et trygt sted, som 
befordrer unges lyst og evne til at uddanne sig i et håndværksfag og udvikle sig som mennesker i 
et givende fællesskab sammen med ligesindede. 

Det forventes, at etableringen af kollegiet sker i en faseinddelt proces. Det betyder, at 
kollegianernes indflytning sker i faser, og således at det sikres, at der opbygges og udvikles det 
rette miljø og den rette kultur, som er i overensstemmelse med Fondens vedtægter og 
ambitioner. 

Forstanderen forudsættes at samarbejde med de første beboere om etablering af værkstederne, 
som er en vigtig grundpille i kollegiet.      

Organisationen og værkstederne skal bygges op fra grunden i tæt samspil med bestyrelse og 
direktion. Det bliver forstanderens ansvar at udarbejde en plan for medarbejdersammen-
sætningen og efterfølgende ansætte de nødvendige medarbejdere og etablere en række vigtige 
samarbejder med uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører i nærområdet og 
internationalt.  

Forstanderen får ansvar for den daglige drift og økonomiske styring af kollegiets aktiviteter samt 
for at skabe et godt arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere og elever, der trives.        

 
Forstanderens hovedopgaver: 

▪ Indgå i styregruppen for byggeriet og her bidrage til at sikre fysiske rammer, faciliteter og 
indretning, der understøtter ambitionerne for Håndværkskollegiet optimalt.    
 

▪ Udvikle Håndværkskollegiet i tæt og konstruktivt samspil med direktionen og bestyrelsen, 
således at kollegiet kontinuerligt præger udviklingen indenfor håndværksfagene. 
 

▪ Gennemføre spændende, fagligt rettede aktiviteter, der sikrer Håndværkskollegiets 
relevans, herunder udvikle den internationale sommerskole til en attraktion for unge 
håndværkere. 
 

▪ Indgå samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre relevante 
samarbejdspartnere, nationalt og internationalt. 
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▪ Sikre, at optagelse af kollegianere sker i overensstemmelse med ambitionerne for 
kollegiet og efter bestyrelsens anvisninger.  
 

▪ Understøtte og udvikle en kultur blandt Håndværkskollegiets beboere, der er præget af 
faglig interesse, fællesskab, respekt for hinanden og ansvar for aktiviteter og faciliteter.   
 

▪ Ledelse af Håndværkskollegiets medarbejdere, herunder rekruttering af medarbejdere 
med de rette kompetencer, mindset og værdier. 
 

▪ Sikre, at kollegiets faciliteter og værksteder er af høj standard og lever op til 
lovgivningens krav, herunder arbejdsmiljølovgivningen. 
 

▪ Styre kollegiets økonomi, omfattende drift, vedligehold, investering og likviditet samt 
årligt fremlægge budget og regnskab for bestyrelsen.  
 

▪ Styre den daglige drift, herunder rengøring, vedligehold, forplejning m.m. og indgå aftaler 
med lokale leverandører herom på relevante områder. 
 
 

Succeskriterier 

▪ Et socialt og fagligt velfungerende kollegium, hvor faciliteterne bruges og udvikles i 
overensstemmelse med intentionerne bag kollegiets stiftelse. 
 

▪ Et kollegium, der står respekt om som dannelsessted, og som udvikler af beboernes 
faglighed. 
 

▪ Et veldrevet kollegium, hvor bygninger og inventar fastholdes med en høj standard.   
 

Personen 

Forstanderen skal have indgående viden om kvalitetshåndværk, kende tendenserne i fagene og 
være passioneret og kvalitetsbundet omkring håndværkerfagenes udvikling. Forstanderen skal 
derudover have kompetencer indenfor ledelse, undervisning, formidling, samarbejde og styring 
af daglig drift, herunder økonomistyring.    

 

Baggrund og erfaring 

Forstanderen forventes at have erfaring med undervisning og gerne ledelse fra en erhvervsskole 
eller anden relevant uddannelsesinstitution. Det er en klar fordel med en håndværksrelevant 
baggrund. 
  
Det er vigtigt, at forstanderen har de nødvendige kompetencer til professionel styring af den 
daglige drift og tilhørende økonomi.  
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Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Det er afgørende, at forstanderen deler ambitionerne om udvikling af faglighed, håndværker-
fagene og dannelse af kollegianerne.   

Forstanderen skal formå at indgå i et konstruktivt og professionelt samspil med styregruppen for 
byggeriet og sidenhen med direktion og bestyrelse og her levere kvalificerede indspil til den videre 
udvikling og drift af kollegiet.  

Det forventes, at forstanderen er initiativrig og innovativ, og kan omsætte mulighederne i praksis. 
Forstanderen skal kunne bygge bro mellem håndværksmæssig tradition og nutidens krav og 
muligheder og skabe inspirerende miljøer omkring kollegiets værksteder og faciliteter. 

Håndværkskollegiets ledende figur skal have stor interesse for at arbejde med unge mennesker og 
formå at inspirere og understøtte deres faglige og personlige udvikling. Forstanderen skal trives 
og motiveres af samværet med kvalitetsbevidste unge. Det forudsætter bl.a. indsigt i 
læringsprocesser og kendskab til ungdomskultur. Dertil kommer kompetencen til i alle 
sammenhænge at håndtere samspillet med beboerne på en professionel og udviklende måde. Det 
er vigtigt, at forstanderen er en god rollemodel for kollegianerne og tydeligt kan formidle 
kollegiets værdier.  

Forstanderen skal være udadvendt og opsøgende i forhold til at etablere relevante, eksterne 
samarbejder. Ligeledes er det vigtigt, at forstanderen har gode samarbejdsevner og en 
imødekommende og åben stil i samarbejdet.   

I ledelsesfunktionen skal forstanderen være i stand til at praktisere en moderne, samarbejds-
orienteret og involverende ledelsesstil, der bidrager til at skabe en innovativ organisation med 
engagerede medarbejdere. 

Som person skal forstanderen fremstå med naturlig autoritet, modenhed og overblik samt være 
god til at kommunikere klart og præcist. 

Forstanderen skal beherske engelsk på et niveau, der sætter vedkommende i stand til at 
kommunikere i skrift og tale med internationale samarbejdspartnere og kursister.   

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en ledelsestest hos MUUSMANN. 

 


