
Direktør 
Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

PLO søger en stærk og moderne direktør, der sik-
kert og professionelt kan bringe almen praksis ind i 
en tid med store forandringer i sundhedssektoren, 
hvor praktiserende læger varetager vigtige og 
betydningsfulde funktioner for borgerne. Målet er 
at styrke det nære læge-tilbud til patienterne.

Direktørens opgaver:
• Varetage medlemmernes faglige og økonomiske interes-

ser over for myndigheder og samarbejdspartnere i et tæt 
og målrettet samarbejde med den politiske ledelse.

• Rådgive, inspirere og udfordre PLO’s ledelse og medlemmer 
i politiske, økonomiske og faglige spørgsmål samt indgå i 
en tæt løbende sparingsrelation med PLO’s formand. 

• Fungere som en skarp analytiker, stærk strateg og en 
smidig og erfaren forhandler over for især Danske Regio-
ner, Sundhedsministeriet, Finansministeriet og KL m.fl. 

• Bidrage til at skabe forståelse for praktiserende lægers 
opgaver og funktioner i sundhedsvæsenet og sikre, at 
organisation og medlemmer opretholder et positivt image 
i befolkningen. 

• Fungere som en motiverende, innovativ, empatisk, dele-
gerende og nærværende chef i PLO’s velfungerende og 
højt ydende sekretariat. 

• Indgå som en helhedsorienteret og konstruktiv topleder i 
Domus Medica’s samlede ledelsesgruppe. 

Kompetencer og kvalifikationer 
• Direktøren skal have erfaring og forudsætninger for på 

et kompetent og højt niveau at rådgive PLO’s ledelse i 

forhandlinger af komplekse politiske, økonomiske og 
organisatoriske spørgsmål. 

• Den nye direktør skal være nytænkende, strategisk orien-
teret og generelt fungere med høje ambitioner til gavn for 
medlemmerne og patienterne. 

• Det er meget væsentligt, at direktøren er en stærk og 
kompetent sparringspartner for PLO’s politiske ledelse i 
forhandlinger med myndighederne – og i den sammen-
hæng fungere som et professionelt og ”sikkert kort” i et 
ofte vanskeligt politisk landskab, hvilket forudsætter, at 
direktøren har et veludviklet analytisk beredskab i relation 
til især politik og økonomi. 

• Direktøren skal i en position bag PLO’s politiske ledelse 
bidrage til at fremstå som en markant og tydelig aktør og 
dermed sætte dagsordenen i sundhedssektoren. 

• Sammen med PLO’s formand har direktøren en stor og 
mangfoldig samarbejdsflade, hvilket betyder, at direktø-
ren skal være en dygtig netværker og stærk og troværdig 
i relationsskabelse. 

• Direktøren skal være en nærværende, kommunikerende og 
delegerende øverste chef i sekretariatet og sikre fasthol-
delsen af et højt fagligt niveau og en markant god trivsel. 

• PLO’s nye direktør skal have ledelseserfaring på højt 
niveau og gerne fra en politisk styret organisation. 

Se mere om opgaver og kvalifikationer i Stillings- og person-
profilen på www.plo.dk eller www.muusmann.com. 

Kontakt gerne PLO’s formand Jørgen Skadborg, tlf. 
26 79 38 02 eller Lars Muusmann, MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27

Ansøgningsfrist: Søndag den 2. maj 2021 

PLO er en landsdækkende interesseorganisation for de praktiserende læger i Danmark. Organisationen repræsenterer ca. 
3300 privat praktiserende læger, der samlet har en omsætning på ca. 8,5 mia. kr. årligt. PLO indgår i ”lægefamilien”, hvor 
Lægeforeningen er paraplyorganisation, og foreningen af Speciallæger og Yngre læger er søsterorganisationer. Alle har til 
huse i Domus Medica tæt ved Østerport Station.  


