
Direktør

Lev er inde i en markant forandringsproces med 
fokus på udvikling og implementering af en række 
politiske pejlemærker. I den kommende tid vil 
foreningen skulle omstille sig både i forhold til en 
ændret politisk struktur, udvikling i sekretariatet 
og i forhold til en styrkelse af det decentrale 
niveau. Foreningens interessevaretagelse foregår 
med afsæt i stærke og offensive politikker, og 
der søges en strategisk og udviklingsorienteret 
direktør, som på kompetent vis kan understøtte 
foreningens udvikling. 

Opgaven 
Lev er en forening og et fællesskab for mennesker med 
udviklingshandicap, deres familier og frivillige. Direktøren 
får ansvar for ledelse og styring af foreningens sekretariat og 
for samspillet med foreningens politiske ledelse og kredse-
ne. Direktøren refererer til landsformanden og samarbejder 
tæt med foreningens hovedbestyrelse. 

Direktøren er øverste personalepolitiske og administrative 
leder for 50 dygtige og engagerede medarbejdere i sekre-
tariatet, hvor opgaverne er mange, meget varierede og 
udfordrende, men hvor omgangstonen er let og uformel. 
Direktøren har det overordnede ansvar for sekretariatets 
økonomi, drift og udvikling og skal stå i spidsen for en fortsat 
udvikling af Levs sekretariat.

Direktøren er en vigtig motor i ambitionen om at sikre 
endnu bedre sammenhængskraft i organisationen, så det 
centrale og lokale niveau er afstemt og supplerer hinanden 
bedst muligt til fordel for medlemmerne og den samlede 
målgruppe.

Ledelsen af foreningens sekretariat er organiseret i fem 
teams med hver deres teamleder. De fem teamledere 
refererer til direktøren, der tilsammen udgør ledergruppen. 
Sekretariatet varetager en bred vifte af opgaver, herunder 
kommunikation, rådgivning, forsikringsservice, projekter 
og fundraising samt økonomi og ejendomsadministration.

Personen 
Direktøren skal først og fremmest kunne agere i en politisk 
styret interesseorganisation, herunder især være i stand 
til at facilitere et velfungerende samarbejde mellem for-
eningens politiske organisation, kredsene, medlemmerne, 
sekretariatets ledere og medarbejdere samt en stor kreds 
af eksterne interessenter og samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at direktøren er i stand til at forstå og sæt-
te sig ind i vilkår og livsmuligheder for mennesker med 
udviklingshandicap samt understøtte udviklingen af stra-
tegiske satsninger i Lev, der bidrager til at forbedre deres 
muligheder.

Det er ligeledes vigtigt, at direktøren har stærke kompe-
tencer i varetagelsen af politiske og strategiske interesser, 
herunder at fungere som stærk analytiker, dialogpartner 
og forhandler, hvorfor det forudsættes, at direktøren har 
politisk tæft. Det vil være en ubetinget fordel, at direktøren 
har erfaring fra positioner, hvor arbejdet med interesseva-
retagelse har været en vigtig opgave og funktion.

Det forudsættes, at den nye direktør har erfaring med 
ledelse af ledere og har opnået dokumenterede resultater 
i denne disciplin.

Direktøren skal være en dynamisk, strategisk og visionær 
leder, der kan sætte mål og retning og selv gå forrest som 
rollemodel for medarbejderne. Direktøren skal være både 
proces- og resultatorienteret, ligesom det er vigtigt med en 
pragmatisk, samarbejdsorienteret og uhøjtidelig tilgang til 
andre, herunder til medlemmer og de mange frivillige.

Direktøren skal have en åben, anerkendende og værdibåret 
ledelsesstil, som korresponderer med kulturen og værdierne 
i sekretariatet og i foreningen.

Foreningens nye direktør skal skabe forudsætninger 
for en god økonomisk styring og have stærke analytiske 
kompetencer.

Det forventes, at den nye direktør har en relevant videregå-
ende uddannelse med stærk faglighed.

Ansættelse på direktørkontrakt. Tiltrædelse 1. august 2020.

Andet
Læs mere om stillingen på 
www.lev.dk eller www.muusmann.com. Her kan 
stillings- og personprofilen ses.

Ansøgningsfrist: Søndag den 7. juni 2020

Kontakt gerne landsformand Anni Sørensen, tlf. 
26 28 30 83 eller adm. direktør i MUUSMANN Chris Peter-
sen, tlf. 81 71 75 16.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.


