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 Opdragsgiver Hirtshals Havn 
 

 Adresse Hirtshals Havn 
   Norgeskajen 11 
   9850 Hirtshals 
 
 Telefon 96 56 50 00 

 
 Stilling Direktør 
 
 Refererer til Bestyrelsen 
 
 Ansættelsesforhold Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling. For-

ventet lønniveau ca. 1.200.000-1.300.000 kr., inkl. pension. 
 
Tiltrædelse: Senest 1. august 2021 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen 
  Telefon: 40 63 12 03  

 
   direktør Chris Enrico Petersen, MUUSMANN 

Telefon: 81 71 75 16 
 
  Se Hirtshals Havns hjemmeside 
  www.hirtshalshavn.dk  
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 18. april 2021   
   
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som an-

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

 
  1. samtaler:  Fredag den 7. maj 2021 
  Test: Onsdag den 26. maj 2021 

    2. samtaler: Torsdag den 3. juni 2021 

Testforløb gennemføres på MUUSMANNs kontor i Aarhus. 

Mellem 1.  og 2. samtaler afholdes derudover efter nærmere 
aftale afklaringsmøder mellem topkandidater og bestyrel-
sesformanden. 

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

Hirtshals Havn søger en direktør, der kan fastholde og udvikle Hirtshals Havns position som et 
vigtigt multimodalt logistikcenter – Port of Scandinavia – og udnytte de store erhvervsmæssige 
potentialer, som havnens arealer rummer. 

Havnen har høje ambitioner. En stor havneudvidelse med forbedringer af indsejlingsforholdene 
står højt på Hirtshals Havns ønskeseddel. Udnyttelse af havnens arealer til grøn energiproduk-
tion (Power-to-X) til fremme af erhvervsudviklingen og den grønne omstilling indgår som cen-
tralt element i havnens vision. 

Hirtshals Havn er en af Jyllands tre største internationale færgehavne med højfrekvente passa-
ger- og fragtfærgeruter til bl.a. Norge og Færøerne samt et væsentligt knudepunkt for fiskeri-
sektoren. Med direkte forbindelse til motorvej og jernbane har Hirtshals Havn et stærkt ud-
gangspunkt for at udnytte sin geografiske position - eksisterende destinationer med fast rute-
trafik skal udvikles, og positionen som port til Norge skal styrkes - både godstransporten og 
persontrafikken mellem Norge og Kontinentaleuropa. 

Den nye direktør får ansvaret for at omsætte visionerne til virkelighed. Direktøren skal derfor 
kunne arbejde strategisk – anvise klare veje til målet, med engagement og vedholdenhed for-
følge de fastlagte spor og have stor implementeringskraft. Ligeså vigtigt skal direktøren kunne 
identificere de mange interessenter (politiske, myndigheder, virksomheder mv.), hvis medspil 
er afgørende for at realisere de store projekter, og evne at opbygge gode og konstruktive relati-
oner til dem.  

Stillingen udgør derfor en unik karrieremulighed for kandidater med mod og lyst til at drive en 
ambitiøs udviklings- og omstillingsproces – ikke mindst inden for grøn energi. 

Den nye direktør får derudover ansvaret for den eksisterende havnedrift, der anses for at være i 
god gænge, men selvsagt fortsat kan udvikles og udbygges. 

Havnen har stor betydning for lokalsamfundet, Hjørring Kommune, der ejer Hirtshals Havn, regi-
onen og Danmark som helhed. Det gælder i forhold til det erhvervsliv, der bruger havnen, og der-
med erhvervsudviklingen, og de mange privatpersoner, der tager færgen til og fra Hirtshals. 
Med sin store geografiske udstrækning centralt placeret i Hirtshals er der væsentlige samspil i 
forhold til byudviklingen og livet i Hirtshals By med bl.a. indvirkning på turismen. Dertil kommer, 
at havnen og dets arealer rummer potentialer for anlæg mv., der kan bidrage til at løfte Hjørring 
Kommunes ambitioner i forhold til at bidrage til den grønne omstilling af Danmark. 

Det er derfor væsentligt, at den nye direktør har lyst til og evner at indgå i dialog med Hirtshals 
Havns mange interessenter, så havnen udvikles på måder, der bedst muligt imødekommer de 
mangeartede hensyn, der knytter sig til virksomheden. 

Fastlæggelsen af den strategiske retning for udviklingen af Hirtshals Havn sker i tæt samspil 
mellem den daglige ledelse og bestyrelsen. Bestyrelsen, der er sammensat af personer med til-
knytning til forskellige grene af det danske erhvervsliv samt lokalpolitikere, tilfører aktivt et 
bredt kompetencefelt samt indsigt i og forståelse for de mangeartede interesser, der knytter 
sig til havnens virksomhed. 
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Strategi og økonomi 

Strategi og vision 

Hirtshals Havn skal bygge på et sundt økonomisk fundament, der sikrer havnen det nødvendige 
råderum og en handlefrihed, der gør den til en attraktiv samarbejdspartner. 

Hirtshals Havn har en unik geografisk placering, der bl.a. betyder, at havnen ligger: 

▪ Direkte ved en af verdens stærkest trafikerede korridorer til søs – sejlruten nord om Jylland 
▪ Godt placeret for nogle af Nordeuropas bedste fiskefarvande 
▪ I kort afstand til oliefelterne og havvindmølleparker i Nordsøen 
▪ Direkte ved motorvej E39 og jernbane i havnens bagland 

Den geografiske placering kombineret med en effektiv infrastruktur og et godt logistiksystem 
gør havnen til et naturligt omdrejningspunkt for transport, fiskeri og maritim service. 

Placeringen rummer en række potentialer, der kan udnyttes mere og dermed medvirke til større 
værdiskabelse hos dem, der bruger havnen, og dem, der direkte såvel som indirekte lever af 
havnen. Heri ligger også en forpligtelse for havnen til at skabe værdi for eksisterende og nye 
kunder samt vækst og værdi i det samfund, der omgiver havnen. Hirtshals Havn har derfor i sin 
Vision 2020 (se hele visionen her) defineret sig som: 

En kommerciel virksomhed med en lokal, en regional og en skandinavisk forpligtelse. 

Med afsæt i visionen skal Hirtshals Havn være: 

• Et multimodalt logistikcenter i hjertet af Skandinavien 
• Et vækstcenter med havnen som en drivende kraft 
• Hjemsted for en stærk konsumfiskerisektor 
• Det skandinaviske omdrejningspunkt for håndtering og formidling af laks fra det nordlige 

Europa 
• Kendetegnet ved en kvalificeret og stærk servicesektor inden for maritim service 
• Et nordjysk omdrejningspunkt for grøn energi 
• En udviklende arbejdsplads baseret på en stærk Human Ressource Management 

Siden udarbejdelsen af visionen, er to store projekter kommet på dagsordenen. En stor havne-
udvidelse, herunder forbedrede indsejlingsforhold, og muligheden for at udnytte havnens area-
ler til grøn energiproduktion (Power-to-X), til fremme af erhvervsudviklingen og den grønne om-
stilling. 

I visionen ligger også, at Hirtshals Havn som kommunalt ejet selskab skal drive sin kommercielle 
virksomhed under hensyn til de offentlige interesser, der knytter sig til udviklingen i Hirtshals 
by, Hjørring Kommune og den nordjyske region i bredere forstand. 

Den sociale forpligtelse overfor det omkringliggende samfund har altid været af stor betydning 
for Hirtshals Havn og er kernepunktet i havnens mission. Med FN’s 17 Verdensmål har havnen en 
unik mulighed for yderligere at forholde sig og bidrage positivt til en økonomisk, social og miljø-
mæssig udvikling. 

https://www.hirtshalshavn.dk/media/pdf_filer/vision2020.pdf
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Hirtshals Havn støtter og beskæftiger sig allerede aktivt med implementeringen af flere af FN’s 
17 Verdensmål, og havnen evaluerer løbende sin drift og sine tiltag i forhold til de 17 mål for at 
identificere nye relevante fokusområder. 

Økonomi og nøgletal 

Hirtshals Havn har en grundlæggende sund økonomi og er velkonsolideret. Havnen står derfor 
finansielt godt rustet til at udnytte de muligheder for udvikling og vækst, der måtte vise sig (se 
Årsberetning 2019 her). COVID-19 epidemiens har naturligt påvirket især passagertrafikken me-
get markant i både 2020 og 2021, men forventes normaliseret på dens tidligere niveau, når epi-
demien er kommet endeligt under kontrol.   

Udvalgte nøgletal for Hirtshals Havn  
 

Omsætning: 76,6 mio. kr. (2019) 
 

 

Resultat: 10,3 mio. kr. (2019) 

 

Passagerer: 2,4 mio. rejsende (2019) 

 

Biler: 760.000 enheder (2019) 
 

 

Lastvogne: 141.000 enheder (2019) 
 

 

Fiskeladninger: 479,2 mio. kr. (2019) 

 

Landareal: 1,1 mio. m2 
 

 

Rutetrafik til Norge, Færøerne, Island, 
Belgien, Sverige og Rusland 

 

Organisation 

Hirtshals Havn er en kommunal selvstyrehavn ejet af Hjørring Kommune. 

Den overordnede ledelse af Hirtshals Havn udøves af virksomhedens bestyrelse. Bestyrelsen 
har syv medlemmer, hvoraf fire er eksterne, herunder bestyrelsesformanden, advokat Anker 
Laden-Andersen. De tre øvrige er udpeget blandt medlemmerne af Hjørring Kommunes byråd, 
herunder næstformanden, borgmester Arne Boelt. Havnens medarbejdere har valgt en observa-
tør til bestyrelsen. 

Direktøren har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Hirtshals Havn. 

Ledergruppen har i den hidtidige organisation derudover omfattet virksomhedens tekniske 
chef, der er ansvarlig for driften af havnens tekniske anlæg, udbud af drifts- og anlægsopgaver, 
byggetilsyn, affaldshåndtering, og der er IT-driftsansvarlig. I direktionen og ledergruppen ind-
går også havnens vicedirektør, der dog vil fratræde sin stilling, der derfor forventes at være va-
kant på tidspunktet for den nye direktørs tiltrædelse. 

 

 

 

 

https://www.hirtshalshavn.dk/media/aarsberetning/aarsberetning_2019.pdf
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____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

Hirtshals Havn har godt 20 medarbejdere, hvoraf de fleste er ansat i Maritim Service, herunder 
lodseriet, og Teknisk Service, der står for drift og vedligehold af Havnens anlæg og bygninger. 

Bestyrelsen for Hirtshals Havn har oprettet et Brugerråd. Brugerrådets formål er at drøfte idéer 
med havnens ledelse i forbindelse med den daglige drift og at bidrage med forslag til havnens 
bestyrelse i forbindelse med havnens infrastruktur, herunder til ændringer samt om- og udbyg-
ning af havnens faciliteter og drøftelse af havnens markedsmuligheder. Brugerrådets sammen-
sætning er: 

▪ Bestyrelsens formand og næstformand 
▪ Den nye direktør og den tekniske chef 
▪ Syv repræsentanter for de virksomheder/foreninger, der er virksomme i Hirtshals Havn. 

Datterselskaber 

Hirtshals Havn etablerede i 2017 det 100 pct. ejede datterselskab Hirtshals Havn Drift & Ejen-
domme A/S, der varetager bygningsudviklingsopgaver og -administrative opgaver. Dattersel-
skabet har bl.a. opført nye bygninger som led i moderniseringen af havneområdet. 

Hirtshals Havns nuværende vicedirektør er adm. direktør for datterselskabet. Formanden for 
Hirtshals Havn er også formand for datterselskabet, hvis bestyrelse derudover udgøres af den 
nye direktør for Hirtshals Havn og et eksternt medlem. 

Det er derudover besluttet at etablere yderligere et datterselskab, der får til formål at forestå 
udviklingen af de dele af havnen, der ikke knytter sig direkte til havnedriften. Det gælder bl.a., 
de af havnens arealer, der ligger uden for de egentlige havneområder, men potentielt kan an-
vendes til formål, som fx kan understøtte Hjørring Kommunes ambitioner for grøn omstilling, 
udviklingen af Hirtshals som by mv. 

Direktøren får ansvaret for at etablere og udarbejde en strategi for dette udviklingsselskab. 
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Hirtshals Havns bestyrelse har ansat Steen Hardin Hintze som udviklingsdirektør med henblik 
på, at han kan indtræde som direktør for det nye udviklingsselskab. Hirtshals Havns nye direktør 
forventes at blive medlem af bestyrelsen for dette udviklingsselskab, der i øvrigt som formand 
har bestyrelsesformanden for Hirtshals Havn og en ekstern som medlemmer. 

Dette ændrer ikke ved, at den nye direktør tiltænkes en helt central rolle i forhold til realiserin-
gen af ny grøn energiproduktion (Power-to-X) på havnens arealer, hvor der vil være behov for 
både direktørens og udviklingsdirektørens kompetencer. 

Opgaven 

Den nye direktør vil have ansvaret for den daglige ledelse af Hirtshals Havn, gennemførelsen af 
større projekter og udmøntningen af strategiske tiltag besluttet af selskabets bestyrelse. 

Udvikling af havnen 

Hirtshals Havn udarbejdede i 2015 den 3. version af Masterplan 2030 (kan ses her). Masterplanen 
indeholder en række projekter, der potentielt kan gennemføres for at øge havnens attraktivitet, 
og nogle af disse er gennemført. Der er imidlertid behov for at revidere og justere Masterplanen.  

En vigtig opgave for den nye direktør er således at skabe forudsætningerne for og efterfølgende 
realisere et større udvidelsesprojekt med henblik på gennemførelse inden for 5-6 år. Et projekt, 
der vil øge havnens størrelse (mere kaj), indsejlingsforholdene og skabe nye arealer, der kan an-
vendes til nye udviklingsformål. 

Før en mulig realisering af projektet skal der gennemføres et betydeligt forarbejde, der vil 
kræve dialog og forhandling med mange parter. Det gælder ikke mindst Kystdirektoratet, der 
bl.a. ejer havnens moler (”yderværkerne”), og andre statslige myndigheder, men også i forhold til 
at skabe politisk opbakning til projektet nationalt, regionalt såvel som lokalt for bl.a. at sikre det 
finansielle fundament for investeringen.  

Når havneudvidelsen i givet fald er besluttet, er bestyrelsen indstillet på, at der kan ansættes en 
projektchef med erfaring i gennemførelse af store anlægsprojekter til at varetage den daglige 
bygherrestyring med projektet. 

Udvikling af havnearealerne 

Den anden væsentlige opgave for den nye direktør bliver at sikre udnyttelsen af havnens area-
ler, hvor især muligheden for grøn energiproduktion (Power-to-X) står højt på havnens ønske-
seddel. En sådan udnyttelse vil kunne bidrage til selve havnedriften gennem fx afskibning af 
grønne brændsler, men også bredere til erhvervsudviklingen i området, og det vil fremme den 
grønne omstilling. 

Denne opgave skal direktøren løfte sammen med den nye udviklingschef. Og som med havneud-
videlsen vil det være afgørende at identificere relevante samarbejdspartnere og andre interes-
senter og indgå i konstruktiv dialog med disse. 

Den daglige drift 

Det er en væsentlig opgave for direktøren at sikre en daglig drift, der skaber tilfredse kunder. 
Det gælder, hvad enten der er tale om de mange små og mindre virksomheder, der hører til på 

https://www.hirtshalshavn.dk/media/pdf_filer/masterplan_2030-3.pdf
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havnen, eller de store rederier, fiskeforædlingsvirksomheder og speditionsfirmaer, der benyt-
ter havnen eller driver virksomhed på havnens arealer. 

Dette kræver, at direktøren får opbygget stærke relationer til brugerne, så der gennem løbende 
dialog etableres en forståelse for brugernes ønsker og krav til Hirtshals Havn.  

Direktøren har tillige ansvaret for, at de administrative opgaver, der varetages af virksomheden 
så som økonomistyring, regnskabsaflæggelse mv., fortsat løses med fokus på sikker drift, her-
under at der er en passende IT-understøttelse af funktionerne. 

Organisation og medarbejdere 

Direktøren har ansvaret for at sikre, at Hirtshals Havn inden for de afstukne økonomiske ram-
mer, har de kompetencer, som bedst muligt understøtter havnens drift og kompetencer. Heri 
ligger bl.a. at sikre udviklingen af den enkelte medarbejder og udviklingen af værdiskabende 
samarbejde internt i organisationen, så de enkeltes viden og kompetencer bringes i spil på 
bedst mulig måde. 

Med den nuværende vicedirektørs fratrædelse vil den nye direktør umiddelbart have muligheder 
for at justere organisationens kompetencer. 

Betjening af bestyrelse og Brugerråd  

Bestyrelsen for Hirtshals Havn har det overordnede ansvar for havnens virksomhed – et ansvar, 
der varetages med stort engagement og idérigdom. Bestyrelsen er derfor både formelt og i 
praksis en afgørende sparringspartner for direktøren. 

Direktøren har den overordnede ansvar for at udarbejde materiale, der forelægges bestyrelsen, 
ligesom direktøren også ofte vil forestå forelæggelsen for bestyrelsen. Ligeledes har direktøren 
ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger effektueres som forudsat, og at bestyrelsens ønsker 
til selskabet i øvrigt efterleves loyalt og effektivt. 

Derudover vil direktøren også varetage kommunikationen med bestyrelsens formand og næst-
formand mellem bestyrelsesmøderne i det omfang, der er behov herfor. 

Tilsvarende har direktøren det overordnede ansvar for at tilvejebringe materiale mv. til brug for 
drøftelserne i havnens Brugerråd. 

Relationen til Hjørring Kommune som ejer 

Hjørring Kommune har som ejer en interesse ikke blot i Hirtshals Havns finansielle resultater, 
men også i forhold til de mange områder, hvor havnen har grænseflader til eller er i samspil med 
det omgivende samfund. Samtidig er Hjørring Kommune i mange forhold myndighed i forhold til 
de aktiviteter, der knytter sig til havnens virksomhed. 

Opbygningen af en troværdig og tillidsfuld relation til Hjørring Kommune er derfor en væsentlig 
opgave for direktøren. Kun derigennem sikres, at der træffes beslutninger, der passende afve-
jer de hensyn, havnen varetager, og de bredere samfundsmæssige hensyn, som varetages af 
kommunen. Det er i den forbindelse væsentligt, at den nye direktør i forhold til bestyrelsen – og 
især bestyrelsesformanden – sikrer åbenhed i relationerne med Hjørring Kommune, så der ikke 
opstår tvivl om, hvilke beslutninger der træffes af hvem og hvornår. 
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Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye direktør for Hirtshals Havn er en person, der med energi og engagement vil bidrage til 
at udnytte havnens potentialer og derigennem bidrage til havnens kommercielle og finansielle 
udvikling samt erhvervsudvikling, beskæftigelse og vækst i den nordjyske region.  

Erfaring med og evnen til at drive store projekter fra idéfasen til endelig realisering er en afgø-
rende kompetence hos den nye direktør. Muligheder og ønsker fra havnens mange interessen-
ter skal omsættes til konkrete projekter, der fremmer havnens interesser på kort og lang sigt. 
Direktøren skal i tilknytning hertil evne at prioritere indsatsen, så der sikres skarpt fokus på pro-
jekter og tiltag, der realistisk kan implementeres succesfuldt givet de finansielle og kompeten-
cemæssige ressourcer, der er til rådighed. 

Den nye direktør skal have kommerciel forståelse og international indsigt og har med stor sand-
synlighed erfaring fra stillinger, hvor drift, udvikling og/eller benyttelse af offentlig ejet trans-
portinfrastruktur og logistik har været en del af opgaven. Det kan have været i en havn, lufthavn 
eller lignende, men også i virksomheder, der benytter infrastrukturen, eller på anden vis har re-
lationer til denne. En grundlæggende forståelse for havnevirksomhed og kerneopgaverne, her-
under de typer af virksomheder, der bruger havnene, forventes. 

Som en loyal sparringspartner skal direktøren kunne yde konstruktivt med- og modspil til besty-
relsen, herunder være åben over for at drage nytte af bestyrelsesmedlemmernes mangeartede 
erfaringer og kompetencer.  

Det er afgørende, at den nye direktør har meget stærke relationelle kompetencer. Opbygning af 
relationer og netværk baseret på troværdighed og tillid er nødvendig for at lykkes i stillingen. 
Det gælder i forhold til havnens mange kunder – fra de små håndværksprægede virksomheder 
på havnen til de store rederier, speditionsfirmaer og fiskeforædlingsvirksomheder, mens også i 
forhold til det omgivende samfund i Hirtshals, Hjørring Kommune som ejer, politikere, de rele-
vante offentlige myndigheder osv. 

Direktøren må have ledererfaring og en oprigtig interesse for medarbejdernes udvikling, opga-
ver og udfordringer. Gennem troværdig kommunikation, dialogbaseret ledelse og uddelegering 
bidrager direktøren til at skabe et tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes kompetencer 
udnyttes bedst muligt, og hvor organisationens kompetencer løbende tilpasses de opgaver, 
havnen står overfor. Direktøren skal også være åben i forhold til at inddrage den viden og de 
kompetencer, der findes i havnens netværk, herunder navnlig Hjørring Kommune. 

Der stilles ikke krav om en specifik uddannelsesmæssig baggrund. 

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

• Åben, tillidsskabende og troværdig i sin tilgang til andre mennesker, hvad enten der er tale 
om medarbejdere eller interessenter 

• Være lydhør over for andres synspunkter, men kunne stå fast og udfordre andre i forhold til, 
hvad der tjener havnens interesser og er muligt inden for de ressourcemæssige rammer, der 
er til rådighed 

• Struktureret, beslutningsdygtig og evne at prioritere 
• Være kontant og kunne sætte handling bag ord – så beslutninger og planer implementeres og 

realiseres effektivt 
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• Udøve markant og tydelig ledelse. Følge op, sætte retning og skabe rammer for samarbejde 
og faglig udvikling 

Andet 

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

 


