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 Opdragsgiver Lev 
 

 Adresse       Handicaporganisationernes Hus   
       Blekinge Boulevard 2 

 2630 Taastrup 
   www.lev.dk 
 
 Stilling Direktør 
 
 Refererer til Foreningens landsformand, Anni Sørensen 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker på direktørkontrakt. 
  (Lønniveau ca. 1 mio. kr. ekskl. pension) 

 
Tiltrædelse: Den 1. august 2020 

 
 Yderligere oplysninger Landsformand Anni Sørensen 

 Telefon: 26 28 30 83  
 Mail: as@lev.dk 

 
 eller 

 
 Adm. direktør, Chris Petersen 
 Telefon: 81 71 75 16 
 Mail: cep@muusmann.com. 

 
  Se foreningens hjemmeside på www.lev.dk 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 7. juni 2020 kl. 23.59 
  Søg stillingen på www@muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

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

 
    1. samtaler: Torsdag den 11. juni 2020  

     Test: Mandag den 15. juni 2020 
     2. samtaler: Fredag den 19. juni 2020  
 
 

http://www.lev.dk/
mailto:as@lev.dk
http://www.lev.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Indledning 

Lev skal have ny direktør fra den 1. august 2020. Den nuværende direktør har ønsket at beskæftige sig 
med andre ting i livet efter 13 års dedikeret arbejde for en stolt og vigtig forening, der taler på vegne af 
mennesker med udviklingshandicap. 

Lev er en forening med grundfæstede værdier, sund økonomi, erfarne kredsbestyrelser landet over, 
trofaste medlemmer, pårørende, frivillige, sekretariatsmedarbejdere og samarbejds- og 
alliancepartnere. Lev tilbyder på landsplan en stor variation af aktiviteter til medlemmer og 
målgruppen; herunder cykelture, filmklubber, lokale, nationale og internationale projekter, 
jobformidling, sommerlejre, årstids- og højtidstraditioner, omsorg, rådgivning, bisidning, boliger, 
forsikringer, faglighed, globalt udsyn og meget mere.  

Lev er en professionel forening med et kompetent sekretariat, der har adresse i 
Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, men det er også en forening, der har en stærk lokal 
forankring, hvor kredsbestyrelser og frivillige udfører et stort arbejde, understøttet af medarbejdere i 
sekretariatet. 

Foreningen befinder sig p.t. i en markant forandringsproces, hvor der arbejdes med udvikling og 
implementering af en række strategier. Dertil kommer foreningens indre liv, som i den kommende tid 
vil være i en omstilling, dels i forhold til en ændret politisk struktur og udvikling i forhold til 
sekretariatets organisering, og dels i forhold til en styrkelse af det decentrale niveau.  
 

Kort om Lev  

Lev er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshandicap, deres familier og 
frivillige. Foreningen blev dannet i 1952 og har ca. 8.000 medlemmer, et sekretariat med ca. 50 
medarbejdere og et stort antal frivillige. 
 
Lev har et tæt samarbejde med andre aktører, fagforeninger, virksomheder, internationale partnere, 
nationale myndigheder, lokale og nationale politikere. Lev er desuden medlem af DH (Danske 
Handicaporganisationer), hvor Lev er repræsenteret i forretningsudvalget. 
 
Foreningens økonomi tilvejebringes via kontingenter, forretnings- og medlemsrettede aktiviteter og 
donationer samt offentlig finansiering af især projekter og målrettede aktiviteter. Foreningen har en 
god og solid økonomi. 
 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for Lev. 
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Levs grundfortælling: 

 

Den politiske organisation 

Levs politiske organisation er opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede 
landsdækkende foreninger. Foreningen har pt. et forretningsudvalg bestående af fem medlemmer og 
en hovedbestyrelse på 28 medlemmer. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. 
Foreningens landsformand er Anni Sørensen, og næstformanden er Ib Poulsen. Landsformanden 
oppebærer honorar og arbejder på fuld tid.  
 
Den politiske organisation skal sikre den politiske interessevaretagelse bl.a med henblik på at fremme 
foreningens generelle mærkesager og målgruppens interesser. Derudover skal det politiske arbejde 

 

Lev er en forening og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap, deres 

familier og frivillige   

Lev mener at mennesker med udviklingshandicap bidrager til et mangfoldigt samfund  

Lev arbejder for respekt, inklusion og ligeværd   

Lev insisterer på retten til selvbestemmelse, tryghed, udvikling og trivsel for mennesker 

med udviklingshandicap   

Lev kræver samfundets solidaritet med mennesker med udviklingshandicap og deres 

familier   

Lev tænker nyt og skaber løsninger til gavn for mennesker med udviklingshandicap   

Lev opsamler, skaber og formidler viden og rådgivning om livet med 

udviklingshandicap 

Fakta om mennesker med udviklingshandicap 
At have et udviklingshandicap betyder, at ens personlige udvikling går langsommere. I næsten 
alle tilfælde betyder det også, at man - på nogle områder - ikke når så langt i sin udvikling som 
andre. Alle - også mennesker med udviklingshandicap - udvikler sig i forhold til motorik, interesse 
for og samspil med andre og i forhold til sprog og leg. Årsagen til udviklingshandicap kan skyldes 
flere faktorer, herunder arvelige faktorer, kromosomfejl, skader som opstår i fostertilstanden, 
iltmangel under fødslen, for lav fødselsvægt, mangel på motorisk, social og sproglig stimulering 
i barndommen og hjerneskade opstået efter fødslen pga. en ulykke eller sygdom. Det skønnes, at 
ca. 50.000 danskere har et udviklingshandicap, men målgruppen for Levs arbejde er væsentligt 
større. Lev er også en forening for hele den berørte familie til et familiemedlem med et 
udviklingshandicap, hvilket gør målgruppen væsentlig større og i nærheden af ca. 200.000 
danskere. 
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fremme lokale og nationale initiativer og søge indflydelse på ny lovgivning og ændringer i 
serviceniveauet overfor medlemmerne. 
 
Den politiske struktur er under forandring. I forbindelse med nyvalg i foreningen i efteråret 2020 
vælges en ny bestyrelse på kun 18 medlemmer. Samtidig nedlægges forretningsudvalget. 
 
Foreningens politiske struktur vil derfor frem til november 2020 bestå af: 
 

• 55 kredsbestyrelser (i lokale spørgsmål) 
• Hovedbestyrelsen 
• Forretningsudvalg 
• Repræsentantskabet 

 
Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. 

Kredsene 
Levs kredse er autonome enheder med 100% selvstyring af indsatser og rådighed over egne 
økonomiske midler. Landets 55 kredse udfører et stort lokalt arbejde, og deres politiske arbejde, 
aktivitetsniveau, kompetencer og ressourcer varierer meget. Kredsens prioritering af 
arbejdsindsatsen udspringer af kredsbestyrelsernes personlige interesser, kompetencer og 
ressourcer, men der er taget konkrete skridt i forhold til at styrke samarbejdet mellem henholdsvis de 
lokale kredse, det centrale niveau og sekretariatet.  

Hovedbestyrelsen 
Levs hovedbestyrelse består frem til november 2020 af 28 medlemmer valgt i syv valggrupper 
bestående af kommunekredse og foreninger. Den nuværende hovedbestyrelse er valgt for perioden 
2016-2020. Hovedbestyrelsen fastlægger strategiske retningslinjer og politikker for foreningens 
arbejde og aktiviteter og koordinerer herunder organisationens samlede virksomhed. 
Hovedbestyrelsen træffer beslutning om foreningens overordnede politik i forhold til det omgivende 
samfund og indadtil i forhold til medlemmerne. 

Forretningsudvalget 
Forretningsudvalget består af fem medlemmer, herunder landsformand Anni Sørensen og 
næstformand Ib Poulsen.  Forretningsudvalget er valgt af Repræsentantskabet og har ansvaret for, at 
hovedbestyrelsens overordnede politiske beslutninger realiseres. Forretningsudvalget nedlægges i 
november 2020. 
 
Den nye politiske struktur vil fra november 2020 bestå af: 
 

• 55 kredsbestyrelser (i lokale spørgsmål) 
• Hovedbestyrelsen (18 medlemmer) 
• Formandskabet (formand og næstformand) 
• Repræsentantskabet. 
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Politiske mærkesager 
Levs arbejde er baseret på visioner, som udspringer af FN’s Handicapkonvention. Visionerne afspejles 
i fem temaer, der er indeholdt i Levs handleprogram. Se også: https://www.lev.dk/om-lev/mission-
og-handleprogram/handleprogram. 

Tema 1: Værdig levefod og social tryghed 
Tema 2: Respekt for udviklingsmuligheder og identitet 
Tema 3: Inklusion i samfundslivet 
Tema 4: Værdighed og valgfrihed i egen bolig 
Tema 5: Kapacitetsopbygning af Lev og Levs partnerorganisationer  
 

Levs sekretariat 

Levs sekretariat er bygget op omkring en ledelsesstruktur bestående af en direktør og fem 
teamledere. Hver teamleder har et ansvarsområde og varetager ledelsen af et antal medarbejdere i 
hvert team. Teamlederne refererer til den administrerende direktør, der har ansvar for driften af det 
samlede sekretariat. 

Teamledernes ansvarsområder vedrører: 

• Politik og kommunikation 
I dette team varetages ekstern og intern kommunikation, pressearbejde samt faglig og 
strategisk understøttelse og rådgivning af landsformanden og den øvrige politiske ledelse. 

• Rådgivning, organisation og frivillighed 
I dette team varetages de medlemsrettede aktiviteter, herunder medlemsrådgivning, 
understøttelse af frivillighedsindsatsen og lokal interessevaretagelse samt den formelle 
understøttelse af Levs besluttende organer. 

• Forsikringsservice og intern service 
I dette team varetages formidling af forsikringsforhold for medlemmerne, herunder 
rådgivning om forsikringer.  

• Projekter og fundraising 
I dette team udvikles, fundraises og driftes nationale og internationale projekter, der med 
konkrete, demonstrative resultater understøtter Levs strategi.  

• Økonomi og ejendomme 
I dette team varetages Levs ejendomsportefølje, HR og økonomi. 

Sekretariatet har følgende vedtagne værdier: 
 

• Engagement i Levs sag 
• Dialog 
• Professionalisme 
• Respekt for forskellighed. 

  

https://www.lev.dk/om-lev/mission-og-handleprogram/handleprogram
https://www.lev.dk/om-lev/mission-og-handleprogram/handleprogram
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Lev i bevægelse 

Lev er i bevægelse. Et væsentligt udgangspunkt for den retning, der er sat, udspringer af et 
omfattende foreningsinternt udviklingsarbejde, gennemført i perioden november 2017 til juni 2019. 
Arbejdet mundede ud i en række anbefalinger af både organisatorisk, kompetencemæssig, 
økonomisk og kulturel karakter. Anbefalinger, som den samlede organisation arbejder på at 
implementere. 

OKUP (Organisations- og Kommunikations-Udviklings-Proces), som processen blev døbt, har dannet 
udgangspunkt for de mange tiltag, der nu er implementeret eller bliver implementeret i organisationen. 
Arbejdet har fokuseret på at implementere forandringer under følgende 6 hovedoverskrifter: 
 

1. Stærkere kredse: Der er blevet ansat flere kredskonsulenter, og der er blevet udarbejdet 
kurser og værktøjskasser. I det hele taget er arbejdet for at styrke de lokale kredses 
kompetencer og mulighed for lokalpolitisk interessevaretagelse kraftigt intensiveret. 

2. Flere medlemmer: Lev skal have flere medlemmer, være endnu mere attraktiv og interessant 
for medlemmerne og arbejde for, at der bliver skabt flere gode fællesskaber og tilbud til gavn 
for medlemmerne.  

3. Styrket rådgivning: Levs rådgivning er blevet styrket på flere niveauer, både rådgivningen til 
de få og til de mange. Målet er at udvikle rådgivningen til at være en endnu mere central 
kerneydelse for Lev.  

4. Kommunikation og udtryk: Arbejdet på at revitalisere Levs kommunikation og udtryk har 
mange facetter. I foråret 2020 vedtog HB et nyt navn og logo, som snart implementeres. Lev 
får ny hjemmeside, nyt blad og ny kommunikationsstrategi. I det hele taget styrkes Levs 
kommunikation i sekretariatet og lokalt i kredsene - ligesom samarbejdet herimellem styrkes 
med henblik på at sætte fokus på målgruppens særlige behov for tydelig kommunikation. 

5. Det levende demokrati: Lev har skabt en ny ramme, en ny udviklingsstruktur og et mere 
levende demokrati: Forretningsudvalget nedlægges, bestyrelsen bliver mindre og udvalg samt 
regionsmøder styrkes. Der arbejdes på, at demokratiet bliver mere levende, åbent og 
inviterende. 

6. Sekretariatet: Der er igangsat mange nødvendige initiativer, som skal styrke sekretariatets 
kompetencer, faglighed og samarbejde. 

Arbejdsmiljø og trivsel 
 
Lev har fået gennemført en APV (arbejdspladsvurdering) vedrørende trivsel og det psykiske 
arbejdsmiljø i sekretariatet. I forlængelse heraf er der gennemført interviews med 
medarbejderrepræsentanter og ledere i foråret 2020. Rapporteringen viste, at der tilkendegives en 
høj grad af meningsfuldhed med arbejdet, og at medarbejdere og ledere har stor indflydelse på 
opgaverne og på, hvordan de skal udføres. Tillige viste rapporten, at der er høj tilfredshed med 
arbejds- og ansættelsesforholdene i Lev. 

Rapporteringen viste også, at sekretariatet er under pres, og at der skal arbejdes på at udvikle den 
organisatoriske og kulturelle sammenhængskraft i sekretariatet. Dette arbejde er igangsat og viser, 
at der er gode potentialer ved at styrke samarbejdet og den fælles retning for sekretariatet. 
Nøgleordene er bl.a. en styrkelse af den interne kultur, kommunikationsformer, kendskab til hinanden 
og sociale fællesskaber.  
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Direktørens overordnede ansvar 

Direktøren har følgende overordnede rolle og ansvar: 

• Er øverste personalepolitiske og administrative leder for ca. 50 dygtige og dedikerede 
medarbejdere i sekretariatet, hvor opgaverne er mange, meget varierede og udfordrende, 
men hvor omgangstonen er let og uformel. 
 

• Har det overordnede ansvar for sekretariatets økonomi, drift og udvikling og skal herunder stå 
i spidsen for en fortsat udvikling af Levs sekretariat. 
 

• Er leder af ledergruppen (gruppen af teamledere) og skal herunder sikre en ledergruppe 
præget af dialog, samarbejde og effektivitet. 
 

• Skal sikre en effektiv administration og forvaltning af foreningens ressourcer og formue. 
 

• Er overordnet ansvarlig for rådgivningen af det politiske niveau om væsentlige og principielle 
opgaver og spørgsmål af især politisk, strategisk, økonomisk og medlemsrettet karakter.  
 

• Arbejder tæt sammen med foreningens politiske niveau om interessevaretagelsen og 
medlemsservice og skal herunder sikre, at politiske beslutninger realiseres og føres ud i livet. 

 
• Skal understøtte de udadvendte funktioner, som især varetages af landsformanden og 

forretningsudvalget, herunder følge den politiske debat og udvikling, som har relevans for 
foreningen. 

 
• Er en vigtig motor i ambitionen om at sikre endnu bedre sammenhængskraft i organisationen, 

således at det centrale og lokale niveau er afstemt og niveauerne supplerer hinanden bedst 
muligt til glæde for medlemmer og Levs samlede målgruppe. 

Otte aktuelle udfordringer og opgaver for direktøren 
 
På den korte og mellemlange bane skal den kommende direktør i samarbejde med både det politiske 
niveau og sekretariatet arbejde med følgende temaer og udfordringer. Det vil være af afgørende 
betydning, at der opnås resultater på alle otte områder: 

1. Den politiske struktur 
Foreningens politiske struktur og balancen mellem det centrale og decentrale niveau i Lev er 
under forandring. Det lokale arbejde skal styrkes gennem øget understøttelse og samarbejde 
fra sekretariatet og gennem kapacitetsopbygning. Samtidig skal den politiske struktur 
forenkles. Samarbejdet både på tværs af kredsene og mellem det centrale og decentrale 
niveau skal udvikle sig og indeholde vidensdeling, tiltrækning af frivillige, kontakt med og 
tilbud til medlemsbaglandet, indflydelse på handicappolitik og rådgivning. 
 

2. Roller, ansvar og procedurer 
På baggrund af udviklingsprojektet ”Lev i bevægelse” og den gennemførte APV, er der behov 
for at videreføre og sætte tydelig retning for den igangværende forandringsproces i Levs 
sekretariat. Formålet med forandringen er at skabe klar ansvarsfordeling, klare procedurer og 
ikke mindst eksekvering og evaluering af tiltag og beslutninger i organisationen. 
Resultatskabelse bliver i den kommende tid et nøgleord for organisationsudviklingen. 
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3. Udvikling af organisationen 

Den nuværende organisering af sekretariatet skal udvikle sig, og det skal vurderes, om 
ledelsesstrukturen er den rigtige, herunder om strukturen i tilstrækkelig grad understøtter de 
politiske og opgavemæssige pejlemærker. Fokus skal være på at vurdere om 
ledelsesstrukturen sikrer eksekvering af målsætninger på et højt professionelt niveau. 
 

4. Arbejdsmiljø og sammenhængskraft 
Der skal sættes konkrete pejlemærker for en positiv udvikling af sammenhængskraften, 
kulturen og arbejdsmiljøet i Levs sekretariat. Det bliver derfor en opgave for den nye direktør 
og ledergruppen at facilitere en proces, hvor tydelige forventninger til samarbejde og gensidig 
dialog og tværgående kendskab til personlige og faglige ressourcer bliver bærende. 
 

5. Samarbejde og alliancer 
Lev er en forening, der gerne indgår i fællesskaber med andre aktører og interessevaretagere 
for at fremme fælles mål. Lev skal derfor i endnu højere grad være initiativtager og udvise 
imødekommenhed, når der dannes alliancer og partnerskaber med betydning for mennesker 
med udviklingshandicap og deres familier. Lev skal i den sammenhæng være en professionel 
interessevaretager og dialogpartner for lokale og nationale myndigheder og politikere, ”DH-
familien”, faglige organisationer, humanitære organisationer, internationale partnere mfl., 
bl.a. via den igangværende styrkelse af foreningens decentrale kompetencer og kapacitet. 
 

6. Tænke strategisk og langsigtet 
Lev har brug for løbende at formidle kerneopgaven internt og eksternt - både på traditionel vis 
og på nye måder – herunder at have et tydeligt langsigtet perspektiv. Det er derfor vigtigt, at 
dette fremmes gennem samspillet mellem repræsentantskabets ideologiske niveau og 
hovedbestyrelsen som strategi- og politikudvikler samt gennem et tæt samarbejde mellem 
direktør og formandskab.  
 

7. Kommunikation og tydelighed/synlighed 
Lev skal være en markant stemme i offentligheden og i forhold til medlemmerne. I den 
kommende tid er det derfor vigtigt, at den ambitiøse plan for modernisering af hjemmeside, 
logo mv. fortsættes, og at en tydelig kommunikationsstrategi medvirker til at markere Levs 
rolle i samfundet som en relevant samarbejdspartner og en stærk og troværdig aktør, ligesom 
det er vigtigt, at målgruppens behov for tilpasset kommunikation sikres. 
 

8. Sikring og udviklingen af økonomien 
Det er centralt, at Lev også i fremtiden er sikkert forankret med en stabil og stærk økonomi, 
hvilket forudsætter, at eksisterende indtægtskilder fastholdes og nye identificeres. Dertil 
kommer, at det igangværende arbejde i forhold til at skabe god og transparent økonomistyring 
fastholdes.   
 

Direktørens ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer 
 
Direktøren skal først og fremmest kunne evne at agere i en politisk styret interesseorganisation, 
herunder især være i stand til at skabe velfungerende samarbejder mellem foreningens politiske 
organisation, kredsene, medlemmerne, ledere og medarbejdere samt en stor kreds af eksterne 
interessenter og samarbejdspartnere.  
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I forlængelse heraf er det vigtigt, at direktøren har indsigt i og erfaring med at lede organisationer med 

fokus på politisk interessevaretagelse, herunder være i stand til at fungere som en stærk analytiker, 
dialogpartner og forhandler. Denne opgave skal udføres i et tæt samspil med formandskabet og den 
kommende hovedbestyrelse, hvorfor det forudsættes, at direktøren har politisk tæft. Det er derfor en 
ubetinget fordel, at direktøren har erfaring fra positioner, hvor arbejdet med interessevaretagelse 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 med stærke interpersonelle 
ledelseskompetencer, som gør vedkommende i stand til at 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 foreningen og i sekretariatet. 
 
Foreningens nye direktør skal skabe gode forudsætninger for at udvikle den nødvendige 
økonomistyring, herunder sikre at de nødvendige kompetencer er tilstede. Det forventes endvidere, 
at den nye direktør kan se og udvikle nye forretningsområder og indtjeningsmuligheder for Lev. 
 
Det forventes, at den nye direktør kan genkende sig selv i flere af følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 

• Har interesse for handicappolitik, indsigt i det sociale område og de velfærdspolitiske 
dagsordener og er i stand til at forstå og sætte sig ind i livsvilkår for mennesker med 
udviklingshandicap. 
 

• Har et godt netværk, som kan aktiveres til fordel for Lev, og er god til at skabe effektfulde 
samarbejdsrelationer både internt og eksternt. 
 

• Har en rummelig personlighed, der fremstår tilgængelig, empatisk og ydmygt selvsikker - og 
som situationstilpasset kan bevæge sig mellem både egne og organisationens behov for 
struktur og proces. 
 

• Har en relevant videregående uddannelse og dokumenteret lederuddannelse. 
 

• Har en god situationsfornemmelse og vil indgå konstruktivt i de mange forskellige 
samarbejdsrelationer og fungere som bindeled mellem den administrative og politiske del af 
Lev. 

 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillede på at gennemgå en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 
 

 


