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 Opdragsgiver Esbjerg Kommune 
 

 

 Adresse Esbjerg Kommune 
   Torvegade 74 
   6700 Esbjerg 
   76161616 
  http://www.esbjerg.dk 

 
 
 Stilling Vej & Parkchef 
 
 
 Refererer til Drift & Anlægschef Morten Andersson 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen følger gældende aftaler for kommunale 

chefer. Forventet lønniveau ca. 680.000-700.000 kr. plus 
pension. 
 
Tiltrædelse: 1. februar 2021 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Drift & Anlægschef Morten Andersson 
  Tlf. 24 90 97 19  

 
  Adm. direktør Chris Enrico Petersen, MUUSMANN A/S 

Tlf. 81 71 75 16 
 
  Se Esbjerg Kommunes hjemmeside 
  www.esbjerg.dk  
 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 29. november 2020   
   
  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 3. december 2020 
  Test: fredag den 11. december 2020 

    2. samtaler: torsdag den 17. december 2020 

http://www.esbjerg.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Indledning 

Esbjerg Kommune søger en ambitiøs og driftssikker Vej & Parkchef, som vil bidrage til at realisere 
Esbjerg Kommunes overordnede vision og strategier for bæredygtighed og bosætning gennem grøn 
omstilling og attraktive levevilkår i moderne og funktionelle byrum.  

Stillingen er ledig for en chef, som har lyst og evner til at lede arbejdet med at udvikle og vedligeholde 
byens forbindelser og grønne arealer samt bidrage til at udmønte kommunens visionære strategier 
inden for klima, energi og bæredygtighed. Esbjerg er en foregangskommune på klimaområdet og har 
besluttet at reducere udledningen af klimagasser og at blive CO2-neutral i 2030. 

Vej & Parks ansvarsområde nyder stor opmærksomhed blandt politikere og andre lokale aktører. Alle 
byens borgere uanset alder og livsstil har berøringsflade med veje og stier, trafik og rekreative områder 
hver eneste dag, og der er store forventninger til opgaveløsningen.  

Rammerne for opgaveløsningen er dynamiske og inspirerende, idet Esbjerg Kommune spiller en central 
rolle inden for energiteknologi baseret på en stærk erhvervsklynge af energirelaterede virksomheder 
og et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. Mange lokale aktører har således indsigt og interesse i 
klima- og miljøområdet. 

Esbjerg Kommune har fastlagt en række mål og indsatser for blandt andet klimatilpasning som led i 
klima- og bæredygtighedsstrategien. Klima og klimatilpasning skal løbe som en rød tråd i kommunens 
fremtidige planlægning, og Vej & Parkchefen får mulighed for at arbejde med denne politisk profilerede 
dagsorden med fremtidsperspektiv. 

Enheden er organisatorisk placeret i Teknik & Miljø ledet af Drift & Anlægschef Morten Andersson, som 
bliver Vej & Parkchefens nærmeste reference og sparringspartner. 

 

Strategi, værdier og ledelsesgrundlag 

Esbjerg Kommune er en af landets største kommuner. Kommunen råder over et righoldigt miljø med 
storbyen Esbjerg (landets femte største by), den historiske by Ribe, stationsbyen Bramming, de smukke 
fredelige landdistrikter og en lang række aktive og hyggelige landsbyer. Omdrejningspunktet for livet i 
kommunen er blandt andet havnen og den kystnære placering med særegne landskaber og natur, som 
skaber muligheder for erhverv, energiproduktion, turisme og friluftsliv. Kommunen går foran som grøn 
foregangskommune, der prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger. 

Esbjerg Kommune ønsker at øge bosætningen ved at være en kommune, der har fokus på at få 
hverdagen til at fungere bedst muligt for dens borgere. Vejen dertil er gode velfærdsydelser, en 
gennemtænkt infrastruktur, bylivssamfund tæt på naturen og attraktive uddannelses- og fritidstilbud. 

Esbjerg Kommune stræber efter at udmønte de politiske mål, så det er synligt for alle der bor, arbejder, 
driver virksomhed i, eller blot besøger kommunen.  

Vej & Park yder væsentlige bidrag til at realisere Esbjerg Kommunes overordnede vision og strategier, 
bæredygtighed og bosætning gennem grøn omstilling og attraktive levevilkår i moderne og funktionelle 
byrum. God tilgængelighed, sikre transportveje og spændende naturoplevelser er med til at gøre byen 
attraktiv for borgere, besøgende og erhvervsvirksomheder.   
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Esbjerg Kommune har store ambitioner for området, som fremgår af følgende visioner og strategier: 

• Vision 2025  
• Klima- og Energistrategien 
• Klima- og Bæredygtighedspolitik 
• Sektorplan for skov, park og friluftsliv 
• Intelligente Trafik Systemer strategi 
• Trafikplan for Esbjerg midtby 

Esbjerg er et nationalt vigtigt trafikknudepunkt, hvor den kommunale infrastruktur skal spille sammen 
med en af Danmarks største havne og planerne for den statslige infrastruktur og jernbanenettet. Vej & 
Parkchefen får en vigtig rolle i at understøtte denne udvikling. 

Esbjerg er i dag Danmarks EnergiMetropol på grund af byens førerposition i forhold til danske offshore 
aktiviteter inden for både olie, gas og vind. Det er Esbjerg Kommunes mål, at energi skal tænkes ind 
som en naturlig del af byudvikling, events, uddannelse og forskningsmiljøet, og at energi, ressourcer 
og bæredygtighed skal være en ledetråd for EnergiMetropolens udvikling til Danmarks Bæredygtige 
EnergiMetropol. 

Esbjerg Kommune har et fælles ledelsesgrundlag baseret på principperne for tillidsbaseret ledelse 
inspireret af Ledelseskommissionen. Ledelsesgrundlaget kan ses som en ramme, der understøtter den 
tillidsskabende dialog. Kommunens ledere forventes at omsætte temaerne i ledelsesgrundlaget i 
praksis eksempelvis at sætte fælles retning ved at oversætte visioner og strategier, og at sikre en god 
og relevant borgerinddragelse. Ledelsesgrundlaget er suppleret med en værktøjskasse, hvor en ny chef 
kan hente inspiration og vejledning. 

Organisation 

Vej & Park ligger i Drift & Anlæg i Esbjerg Kommunes Teknik & Miljøforvaltning. 

Direktør Erik Jespersen har det overordnede ansvar for udførelse, koordinering og udvikling af alle de 
opgaver, der udføres i Teknik & Miljø. Han er medlem af Direktionen, og er ansvarlig for serviceringen 
af det politiske niveau på teknik- og miljøområdet. 

 

Teknik & Miljø 

 

 

Drift & Anlæg ledes af Morten Andersson. Drift & Anlæg har ca. 200 ansatte og består af enhederne 
Ejendomme og Vej & Park samt en Entreprenørafdeling med selvstændig administration og 

Direktør

Esbjerg 
Lufthavn

Plan Miljø
Drift & 
Anlæg

Sekretariat
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markpersonale fordelt på lokale distrikter. Kontorcheferne indgår i et ledelsesteam med Morten 
Andersson i spidsen.  

Vej & Park består af 22 medarbejdere organiseret i teams med en teamkoordinator: 

• Team Vejadministration og Park (10 medarbejdere) 
• Planlægningsteam (5 medarbejdere) 
• Team Anlæg (7 medarbejdere) 

Vej & Park har ansvaret for kommunens trafik og mobilitet herunder rådgivning, planlægning, anlæg, 
vedligeholdelse og myndighed. Kontoret har også ansvar for gadetræer og rekreative grønne områder, 
både for anvendelse, kvalitet og udvikling. Endelig varetager enheden bygherrerollen i forbindelse med 
anlæg af veje, rekreative områder og byggemodninger. 

Opgaverne omfatter: 

• mobilitetsområdet med den kollektive trafik 
• anlæg og vedligehold af hele vejkapitalområdet (veje, fortove, stier, signaler, gadelys m.v.)  
• skilte og parkeringsområdet, herunder ny betalingsparkering 
• myndighedsområdet  
• trafikplanlægning 

Vej & Park råder over en række kompetencer og faglig viden på det tekniske områder herunder 
ingeniører, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter og specialister inden for skovbrug samt grafik og 
design. 

 

Opgaven 

Teknik & Miljø har store ambitioner for Esbjerg Kommunes udvikling. Det er en klar ambition at tiltrække 
flere borgere til kommunen. Teknik & Miljø bidrager ved at udvikle og vedligeholde attraktive byer og 
landdistrikter med gode omgivelser og oplevelser for alle i Esbjerg Kommune. 

Vej & Park beskæftiger sig med mobilitet og infrastruktur gennem veje, cykelstier, trafikplanlægning 
og -regulering, parkering og kollektiv trafik. 

Trafik og infrastruktur er kerneelementer i planer og strategier for kommunens udvikling. Esbjerg 
Kommune er allerede nået langt i at udvikle en god tilgængelighed, og nu er næste skridt at understøtte 
grøn omstilling og hensigtsmæssig arealanvendelse eksempelvis ved at introducere betalings- 
parkering. 

Vej & Parkchefen skal med helhedssyn og forståelse for de generelle udviklingsplaner bidrage til at 
varetage kommunens interesser på infrastrukturområdet, både i lokale, regionale og nationale 
sammenhænge. 

På det grønne område omfatter opgaven naturen i byen, grønt bymiljø og rekreative områder. Chefen 
skal være visionær på det grønne område - både i byen og på landet - og formå at indtænke og 
italesætte det grønne område som et væsentligt element i at realisere kommunens målsætninger 
indenfor biodiversitet, klima, bæredygtighed, sundhed og bymiljø. 
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Vej & Park har en betydelig berøringsflade og indgår i samarbejdsrelationer om fælles opgaver på tværs 
af hele Teknik & Miljø og store dele af de øvrige forvaltningsområder i Esbjerg Kommune.  

Den eksterne berøringsflade er tilsvarende stor, og området nyder stor bevågenhed fra borgere og 
offentlighed. Der er tale om ansvarsområder, som alle borgere dagligt færdes i, bruger og har en 
holdning til. Området er derfor kendetegnet ved mange borgerhenvendelser og politisk- og 
mediemæssig interesse. I tråd med ledelsesgrundlaget skal chefen have tydeligt fokus på at fremme 
lokalt engagement og invitere til dialog og samarbejde med borgere, lokalråd og andre interessenter. 

Vej & Parkchefen skal bidrage til at sikre en opgaveløsning præget af helhedsorientering, tværfagligt 
samarbejde og multifunktionalitet. Det er et væsentligt succesparameter, at enheden fremover tænker 
innovativt og multifunktionelt i den daglige opgaveløsning. Eksempelvis ved at kombinere renovering 
af et dige med at etablere en rekreativ sti, eller indretning af grønne arealer til træningsfaciliteter for 
kommunale forebyggelsestilbud i samarbejde med foreninger og frivillige. 

Vej & Parkchefen skal sammen med den øvrige chefgruppe sikre en stabil høj service og højt fagligt 
niveau i betjening af det politiske fagudvalg. Den nye chef skal videreføre en igangsat proces, som skal 
sikre en bedre målopfyldelse for rettidig sagsbehandling. Dette kræver vedvarende fokus i en travl 
organisation.  

Vej & Park er et aktivt område med mange igangværende og kommende anlægs- og 
udviklingsprojekter. Hele Teknik & Miljø oplever en stigende opgavemængde og et stadigt bredere 
opgavefelt. Der er behov for en tydelig og struktureret leder med perspektiv og overblik. Chefen skal 
have en sikker hånd i prioriteringen af opgaverne og tage ansvar for at strømline processer i dialog og 
samarbejde med medarbejdere og teamkoordinatorer. 

Medarbejderne er veluddannede med et højt kompetenceniveau, og mange er specialister på deres 
område. I forhold til medarbejderne forventes chefen at lede og udvikle opgaveløsningen, sikre fælles 
retning, kommunikere om mål og strategier og prioritere personaleledelse. Der er et generationsskifte 
i gang, og chefen får en vigtig opgave i at sikre tilstedeværelsen af de nødvendige kompetencer 
gennem rekruttering og videndeling. 

For den ambitiøse chef åbner situationen mulighed for at skabe forandring og sætte sit præg både på 
de indre linjer og på udviklingen af området.  

Økonomistyring udgør en højt prioriteret opgave for Vej & Parkchefen. Området er ikke udfordret af 
budgetoverskridelser men af andre styringsmæssige udfordringer. Afdelingen har igangsat en ekstern 
analyse med henblik på at afdække mulige tiltag, som Vej & Parkchefen får medansvar for at 
implementere. 

Anlægsbudgettet for Vej & Parkområdet i 2020 er på ca. 200 mio. kr. og driftsbudgettet på ca. 150 mio. 
kr. 

Som et generelt vilkår i den kommunale forvaltning skal chefen med sikker hånd prioritere driften og 
samtidig også udmønte de aktuelle politiske dagsordener om eksempelvis klima og biodiversitet. 
Esbjerg Kommune har en ambitiøs tilgang til grøn omstilling og har allerede indgået kontrakt om 
overgang til 100 % eldrevne bybusser i 2021.  

Chefen skal repræsentere området internt i organisationen og aktivt bidrage til at afklare ønsker og 
afstemme konkrete og realistiske forventninger til mål og indsatser på området. Det er væsentligt, at 
chefen åbent og troværdigt kommunikerer og oversætter de ledelsesmæssige beslutninger til 
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medarbejderne og omvendt loyalt og rettidigt formidler aktuel viden om den driftsnære virkelighed 
herunder om udfordringer og prioriteringer til sine overordnede. 

Derudover ønskes en styrket indsats for at sikre tidlig involvering og kommunikation til borgere og 
andre interessenter. Her er det forventningen, at den nye chef iværksætter nye initiativer og går i 
spidsen for at skabe en egentlig kulturforandring. 

Esbjerg Kommune er borgernes kommune og derfor giver det god mening at være i dialog med 
brugerne af byens veje, kollektive trafik og grønne områder. Den nye chef får derfor til opgave at drive 
en dialogbaseret dagsorden med det formål at indhente ideer og forslag til, hvordan kommunen kan 
udvikle sig positivt i de kommende år. Målsætningen er klar. Esbjerg ønsker at vokse med omtanke og 
være et attraktivt alternativ i familien af 6-byerne i Danmark (Danmarks seks største byer, der har tætte 
faglige netværk).  

 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye chef for Vej & Park er en person, der med energi og engagement vil bidrage til at realisere 
kommunens strategiske målsætninger, udvikle arbejdspladsen og samtidig sætte et visionært og 
personligt præg på opgaveløsningen.  

Vej & Parkchefen har politisk tæft og strategisk retningssans, og sætter samtidig en ære i at levere på 
organisationens kerneopgaver. 

Den nye Vej & Parkchef skal være en loyal sparringspartner, som har lyst til at støtte og engagere 
medarbejderne og motiveres af opgaver med personaleledelse. Som person er det vigtigt at chefen har 
gode relationelle kompetencer og interesse for medarbejdernes og kollegernes trivsel og udvikling. 
Samtidig skal personen kunne styre sin tid og sætte grænser for at kunne bevare overblikket. 

Kandidater til stillingen som Vej & Parkchef må have ledererfaring, evner og interesse for ledelse. Vej 
& Parkchefen skal kunne gå i dialog om faglig substans og kvalificere opgavevaretagelsen. 
Uddannelsesmæssig baggrund er ikke afgørende, men det kan være som ingeniør, landskabsarkitekt, 
geograf, cand.tech.soc. eller lignende. 

Chefen har gode kommunikative evner og oprigtig interessere for medarbejdernes udvikling, opgaver 
og udfordringer. Gennem troværdig kommunikation og dialogbaseret ledelse bidrager chefen til at 
skabe et tillidsfuldt arbejdsmiljø og opbygge stærke relationer både i forholdet til medarbejdere, chef 
kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. 

Den nye chef har i øvrigt følgende personlige og faglige kvalifikationer: 

• Åben og tillidsskabende i sin tilgang til andre mennesker 
• Udøver markant og tydelig ledelse. Følger op, sætter retning og skaber rammer for samarbejde 

og faglig udvikling 
• En rollemodel for enhedens medarbejdere og ledere – chefen er udøvende i forhold til den 

ønskede kultur og bærende værdier 
• Struktureret, beslutningsdygtig med evne til at prioritere 
• Kommunikerende og tillidsskabende 
• Tør give noget af sig selv og har humoren med på jobbet 
• Politisk tæft 
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• Evner og interesse for økonomistyring 

 

Andet 

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

 


