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 Opdragsgiver Fredericia Kommune 
 

 Adresse Fredericia Kommune  
  Gothersgade 20 
  7000 Fredericia 

   
 
 Stilling Koncerndirektør med særligt ansvar for Børn og Unge 
 
 
 Refererer til Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe  
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse sker som udgangspunkt på kontraktvilkår. Der 

tilbydes attraktive løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Tiltrædelse: 1. august 2020 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe  
  Tlf. 72 10 72 04 

 
  Lars Muusmann, MUUSMANN  

Tlf. 40 76 72 27 
 
  På kommunens hjemmeside www.Fredericia.dk kan ses: 

▪ Beskrivelse af kommunen 

▪ Den politiske og administrative organisation 

▪ Kommunens ledelsesgrundlag og personalepolitik 

▪ Politikker og strategier 

 
 Ansøgningsfrist Søndag den 7. juni 2020 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere sig, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Mandag den 15. juni 2020  
  Test: Tirsdag den 16. juni 2020  

     2. samtaler: Onsdag den 24. juni 2020  

 

 

http://www.fredericia.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Koncerndirektørens opgaveportefølje 

Den nye koncerndirektør skal overordnet set operere i et tredelt funktionsområde. Den første del 
vedrører medansvaret for de fælles, strategiske og tværgående opgaver i kommunens samlede 
portefølje – direktions- og koncernperspektivet. 

Den anden del af porteføljen omfatter det samlede Børn- og Ungeområde, som koncerndirektøren 
har det særlige ansvar for. Endvidere får koncerndirektøren sammen med den øvrige direktion et 
medlederskab for stabene.  

Opgaver rettet mod de fælles, strategiske og tværgående opgaver og perspektiver 
Som en del af direktionen og koncernledelsen har koncerndirektøren ansvar for at skabe 
sammenhæng, sammenhængskraft og fælles retning for Fredericia Kommune som helhed. 
Koncerndirektøren har et medansvar for at sikre, at intentioner med – og potentialer for – de 
mange innovative og samskabende elementer i koncernmodellen indfries. Dette ansvar inkluderer 
også, at koncerndirektøren er en vigtig aktør i den fortsatte implementering af mål, politikker og 
koncernmodel. 

Koncerndirektøren har således et markant medansvar for, at Fredericia Kommune ledes og 
udvikles med udgangspunkt i et helhedsorienteret og balanceret drift- og udviklingsperspektiv.  

Koncerndirektøren skal indgå i direktionen, der gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde om 
kommunens visioner, politikker og procedurer, skaber rammer for nye og nyttige helhedsori-
enterede løsninger på alle områder. En helhedsorienteret og strategisk tilgang med indfrielse af 
potentialerne i hele organisationen og i hele kommunen er også væsentlige opgaver for 
koncerndirektøren.  
 
Agilitet og smidighed skal præge koncerndirektøren og koncerndirektørens møde med borgere, 
virksomheder, organisationer og foreninger. Denne tilgang skal koncerndirektøren understøtte ved 
selv at vise agilitet og smidighed i sin tilgang til opgaver, processer og løsninger og i sit samspil 
med den samlede organisation.  

Opgaver på Børn- og Ungeområdet 
Koncerndirektørens særlige ansvar for Børn- og Ungeområdet indebærer, at koncerndirektøren har 
det overordnede ledelsesansvar for drift, udvikling, gennemførelse af politiske beslutninger, 
effektuere og respektere lovgivning, regler og aftaler og sikre høj faglig kvalitet. Det indebærer 
fokus på personaleledelse og -udvikling, godt arbejdsmiljø, attraktive arbejdspladser samt sikker 
økonomistyring og økonomisk planlægning. 

Koncerndirektøren har det samlede overordnede ansvar for 0-18 års området og skal også have sin 
opmærksomhed rettet mod tværgående samarbejde, f.eks. i forhold til unge med misbrug og i 
forhold til handicappedes overgang fra ung til voksen.  

Fredericia Kommune gennemførte i 2019 en temperaturmåling af folkeskolen i Fredericia 
Kommune med inddragelse af elever, lærere, pædagoger, ledere, forældre og politikere. 
Resultaterne fra denne temperaturmåling pegede på et ønske om fortsat styrkelse af samarbejde 
mellem Børn og Unge og Familie- og Børnesundhed.  
Koncerndirektøren har ansvaret for at lede den fortsatte proces for samling og organisering af 0-18 
års området.  
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Den nye koncerndirektør skal praktisere en professionel og kompetent rådgivning og service af 
Børne- og Skoleudvalget og herunder etablere et velfungerende samspil med udvalgsformands-
skab. Det er vigtigt, at koncerndirektøren har blik for, at det politiske system til enhver tid er 
opdateret på sager, processer, udviklinger og sammenhænge, som kan have betydning for Børn og 
Unge i Fredericia Kommune og som udvalget derfor skal arbejde med, forholde sig til eller være 
informeret om.  

Ledelse af stabene 
Det forventes, at koncerndirektøren sammen med resten af direktionen tager et naturligt 
medlederskab for stabene. Ansvarsfordelingen og de konkrete opgaver aftales i direktionen 
løbende.  

Det er vigtigt at bemærke, at der i koncernmodellen i Fredericia Kommune ligger en indbygget 
præmis og ambition om, at direktion og koncernledelse opererer ud fra et tværgående og fælles 
perspektiv for opgavevaretagelsen. Det vil sige, at koncerndirektøren forventes at påtage sig et 
medansvar for de dele af organisationen, som koncerndirektøren ikke har et særligt ansvar for. 
Denne agile tilgang skal også præge det overordnede ledelsesarbejde på stabsområdet. 
 
Aktuelle større opgaver 

▪ Indgå aktivt i udarbejdelse af budget 2021 – jf. budgettet for 2020 

▪ Udvikle en budgetmodel for special- og almen-området 

▪ Styrke indsatserne inden for dagtilbud 

▪ Indsatser der fremmer folkeskolen som borgernes første valg 

▪ Udarbejdelse af ny fritidspolitik 

▪ Styrkelse af sammenhængende forløb i hele området 
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Ledelsesmæssige kvalifikationer og personlige kompetencer 

Den nye koncerndirektør skal være en tillidsvækkende og handlekraftig topleder og sparrings-
partner, som kan tilføre værdi i samspil og samarbejde med politikere, direktionen, koncern-
ledelsen, decentrale ledere, medarbejdere, MED/tillidsvalgte og borgere. 

Koncerndirektøren skal have ledelseserfaring på strategisk niveau og være i stand til at præge den 
faglige og organisatoriske udvikling og fungere som en vellidt og anerkendt direktør internt og 
eksternt. 

Det er vigtigt, at koncerndirektøren er handlekraftig og kan skabe accept af – og forståelse for – 
mål, strategier og rammer. Koncerndirektøren skal kunne facilitere læring og udviklingsaktiviteter i 
en organisation, der er i bevægelse og kunne formå at inddrage og lytte til ledere, medarbejdere og 
omverden. Koncerndirektøren skal kunne tænke i og overskue forskellige komplekse og samtidige 
processer og med sikker hånd gennemføre og afslutte disse med positive resultater til følge. 

Koncerndirektøren skal have stærke kommunikative kompetencer. Det vil sige være i stand til på 
kompetent vis at tage ordet og vise gennemslagskraft i alle typer af situationer og sammenhænge. 
Koncerndirektøren skal være i stand til at indgå i nærværende og konstruktiv dialog med børn, 
unge, forældre og medarbejdere og være synlig og energiskabende i hele organisationen.  

Den nye koncerndirektør skal kunne balancere og praktisere en åben, inddragende og lyttende 
ledelsesstil, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere føler sig set og hørt. Koncerndirektøren 
skal samtidig have pondus og kunne skære igennem, når situationen kræver det. 

Koncerndirektøren skal praktisere en helhedsorienteret ledelse - være en ubetinget holdspiller - og 
på den måde medvirke til at understøtte et konstruktivt og helhedsorienteret samspil og fokus i 
hele organisationen.  

Den nye koncerndirektør skal have erfaring fra en politisk ledet organisation og have politisk tæft. 
Koncerndirektøren skal således kunne understøtte og udvikle det positive samspil og samarbejde 
mellem det politiske niveau og den administrative ledelse.  

Det er en forudsætning, at koncerndirektøren har stærke analytiske kompetencer, stort overblik, 
kan sikre kompetent og robust økonomistyring og indgå i løsningen af komplekse opgaver 
vedrørende blandt andet budgetlægning og prioritering af indsatser og ressourcer.  

De nye koncerndirektør skal kunne formå at veksle mellem strategiske, helhedsorienterede og 
tværgående drøftelser og perspektiver og evnen til at gå ned i detaljen i konkrete sager og 
problemstillinger og have blik for driften og dagligdagen på Børne- og Ungeområdet. Det er derfor 
en stor fordel at koncerndirektøren har kendskab til og erfaring med Børne- og Ungeområdet. Det 
er endvidere en fordel, hvis koncerndirektøren har erfaring med at lede stabs- og understøttende 
funktioner og meget gerne i en større organisation.  

Koncerndirektøren skal have selvindsigt og kunne reflektere egen ledelsespraksis.  

Alle interesserede opfordres til at søge stillingen. 
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Koncernmodellen i Fredericia Kommune 
Byrådet ønsker en organisering af kommunen, som er sammenhængende og resultatskabende og 
hvor der er kort vej fra politik til drift og handling og kort vej fra borgere til medarbejdere og 
ledelse. Derfor er Fredericia Kommune organiseret i en koncernmodel. Modellen omfatter en 
ledelsesstruktur med en kommunaldirektør, to koncerndirektører, fire koncernchefer og fire 
stabschefer, som sammen udgør koncernledelsen.  

Koncernområderne er Børn og Unge, Senior og Handicap, Social og Beskæftigelse og Teknik og 
Miljø.  

Stabene er Sundhed og Velfærdsinnovation, Økonomi og Personale, Kultur og Idræt samt 
Uddannelse, Kommunikation og Bosætning og Turisme. 

Kommunaldirektøren og de to koncerndirektører udgør direktionen. 

Koncernchefer og stabschefer refererer til kommunaldirektøren. Det bemærkes, at koncern-
direktøren for Børn og Unge efter nærmere aftale skal indgå i ledelsen af stabene. 

Den ene koncerndirektør har særligt ansvar for Børn og Unge, mens den anden koncerndirektør har 
særligt ansvar for Senior og Handicap og Social og Beskæftigelse. Kommunaldirektøren har 
direktøransvaret for Teknik og Miljø.  

Målet med koncernledelsen er at skabe en smidig og effektiv organisation, hvor den samlede 
koncernledelse tager ansvar for både egne koncernområder og for organisationen som helhed. 

Koncernstrukturen skal sikre en koordineret og entydig betjening af det politiske system og 
koncernledelsen fungerer som rollemodeller overfor medarbejdere, virksomheder og borgere.  
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Koncernledelsen praktiserer et transparent og åbent lederskab, som bidrager til at sikre tillid, 
troværdighed og professionalisme i samarbejde og opgaveløsninger. Det indebærer, at koncern-
ledelsen arbejder med udgangspunkt i følgende grundprincipper: 

▪ Fælles mål, fælles viden og gensidig respekt 

▪ Fælles fortælling om retningen for Fredericia Kommunes udvikling 

▪ Koordineret og entydig betjening af det politiske system 

▪ Strategisk retning, helhed og sammenhængskraft 

▪ Ledelsesrum med en klar og tydelig ansvarsplacering 

▪ Rette dagsorden på rette tid og sted 

▪ Agilt og dynamisk samarbejde med fælles ansvar for opgaveløsningen i og mellem møderne 
i koncernledelsen 

▪ Fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne 

▪ Målrettet, transparent, rettidig og løsningsorienteret kommunikation 

Koncernmodellen blev etableret i foråret 2019 i en smallere konstruktion.  Byrådet besluttede i 
forbindelse med budgettet for 2020 at styrke koncernledelsens strategiske arbejde gennem 
oprettelse af de to koncerndirektørstillinger. 
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Børn og Unge 

Koncerndirektøren for Børn og Unge har det overordnede ansvar for Kommunens samlede 
aktiviteter på Børn- og Ungeområdet inden for rammerne af Fredericia Kommunes politikker, 
visioner, værdier og ledelsesgrundlag. 

Børn og Unge har ansvaret for 0-18 års området. 

Børn og Unge har ansvaret for følgende opgaver: 

▪ Dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver) 

▪ Skoler 

▪ Specialskole 

▪ Specialinstitution 

▪ Ungdomsskole 

▪ Center for Pædagogisk Viden og Udvikling 

▪ Forebyggende indsatser for børn og unge 

▪ Myndighedsfunktioner for børn og unge i aldersgruppen 0-18 (23) år 

▪ Handicapsager mv. for børn og unge mellem 0-18 år  

▪ Tilbud til børn og unge med særlige behov 

▪ Plejefamilier og aflastningstilbud 

▪ Sundhedsplejen 

▪ Pædagogisk Psykologisk Rådgivning  

▪ Tandplejen 

▪ Administrativt Sekretariat 

Daginstitutioner og skoler er i Fredericia kommune organiseret i en distriktsmodel, med 
distriktsleder for skole og fagtilbud i hvert af distrikterne. 

”En sammenhængende Børne- og Ungepolitik, 2017-2020” rummer en række fokusområder for de 
politiske ambitioner og prioriteringer på Børn- og Ungeområdet. Omdrejningspunktet i politikken 
er, at ”Børnene er fremtiden”.  Dette indebærer blandt andet at: 

▪ Børnene og de unge skal vokse ind i voksenlivet med de bedste forudsætninger for at skabe 
sig en god og sund tilværelse i et demokratisk samfund. 

▪ Alle børn og unge i Fredericia Kommune – uanset baggrund, køn, etnicitet og handicap – har 
ret til at være en del at et trygt fællesskab og stimulerende læringsmiljø. 

▪ Fredericia har et helhedsorienteret perspektiv på barnet og den unges trivsel, læring og 
sikkerhed, men de skal også udfordres og motiveres til at gennemføre en uddannelse. 

▪ Et barn eller en ung der er i dårlig trivsel kan have mange bagvedliggende årsager. Vi skal 
have blik for, hvad årsagen til den enkeltes udfordringer er. I samarbejde skal vi sætte ind så 
tidligt som muligt. 

Med afsæt og baggrund i Børne- og Ungepolitikken skabes der en retning og sammenhæng i 
mellem de generelle og forebyggende indsatser og de målrettede indsatser over for børn og unge, 
der har behov for særlig støtte. 



   

9   
 

Læs mere om Børne- og Ungepolitikken her: Børne- og Ungepolitik 
 

Ansættelsesudvalget består af 

Borgmester Jacob Bjerregaard 
Kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe 
Formand for Børne og Skoleudvalget Ole Steen Hansen 
Næstformand i Børne og Skoleudvalget Cecilie Roed Schultz 
Formand for Uddannelsesudvalget og medlem af Børne og Skoleudvalget Pernelle Jensen 
1. viceborgmester Susanne Eilersen  
Medarbejderrepræsentant Per Breckling (DLF) 
Medarbejderrepræsentant Helle Secher-Kiib (BUPL) 
Chef for familie og Børnesundhed Kirsten Blæhr  
 

Andet 

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

 

 

 

 

 

https://www.fredericia.dk/politik/planer-politikker-strategier/politikker/boerne-ungepolitik

