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 Opdragsgiver Lev 

 
 Adresse       Handicaporganisationernes Hus   

       Blekinge Boulevard 2 
 2630 Taastrup 

   www.lev.dk 
 
 Stilling Økonomi- og administrationschef 
 
 Refererer til Direktør Anette Christoffersen 
 
 Ansættelsesforhold Der tilbydes en attraktiv lønpakke som aftales efter 

forhandling. 
   
 

Tiltrædelse: Den 1. august 2021 
 
 Yderligere oplysninger Adm. direktør Anette Christoffersen 

 Telefon: 22 82 29 30  
 

 eller 
 

 Adm. direktør, Chris Petersen 
 Telefon: 81 71 75 16 
  

 
  Se foreningens hjemmeside på www.lev.dk 
 
 Ansøgningsfrist Tirsdag den 18. maj 2021 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 20. maj 2021  

     Test: Onsdag den 26. maj 2021 
     2. samtaler: Mandag den 31. maj 2021  
 
 
 
 
 

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

Lev er inde i en spændende udvikling, hvor en række udviklingsaktiviteter og strategiske indsatser 
giver grundlag for høj grad af optimisme omkring foreningens fremtidige rolle og muligheder for 
fortsat at hjælpe mennesker med udviklingshandicap. Den kommende økonomi- og 
administrationschef vil komme til at spille en markant og central rolle i den fortsatte 
udviklingsproces, som foreningen står overfor og skal blandt andet sikre en yderligere styrkelse af 
foreningens strategiske økonomistyring og bidrage til at etablere beslutningsgrundlag for 
prioriteringer vedrørende foreningens ejendomsportefølje. 

Lev er en forening som arbejder for at forbedre vilkårene for mennesker med udviklingshandicap og 
deres pårørende, og Lev er en forening med grundfæstede værdier, 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.  

Foreningen blev dannet i 1952 og har ca. 8.000 medlemmer, et sekretariat med 45 medarbejdere og et 
stort antal frivillige. 
 
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. 

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 drift af ejendomme, kontingenter, arv, medlemsrettede 
aktiviteter og donationer samt offentlig finansiering af projekter. 
 
Foreningens økonomiske aktiver består hovedsageligt af 45 ejendomme, som andrager en værdi af 
205 mio. kr. Foreningens indtægter var i 2020 54 mio. kr. 
 
Lev har de seneste år investeret betydelige midler i udvikling og fornyelse af organisationen og har nu 
taget fat på det næste skridt, som er udvikling af en ny strategi, der skal konsolidere foreningens 
økonomiske grundlag for fremtiden.  
 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II er protektor for Lev. 
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Levs grundfortælling: 

 

De fælles værdier i Lev er Dialog, Professionalisme, Respekt for Forskellighed samt Engagement i 
Levs sag. 
 
 

Organisation 

Levs politiske organisation er opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede 
landsdækkende foreninger. Foreningen har en bestyrelse, som består af 17 medlemmer.  

 

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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Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Foreningens landsformand er Anni 
Sørensen, og næstformanden er Ib Poulsen. Landsformanden oppebærer honorar og arbejder på fuld 
tid.  
 
Bestyrelsen har netop nedsat et økonomi- og ejendomsudvalg med repræsentanter fra bestyrelsen 
og eksterne interessenter. Udvalget, som betjenes af direktøren og økonomi- og 
administrationschefen, er rådgivende organ for bestyrelsen.  
 
Den politiske organisation skal sikre den politiske interessevaretagelse blandt andet med henblik på 
at fremme foreningens mærkesager og målgruppens interesser. Derudover skal det politiske arbejde 
fremme lokale og nationale initiativer og søge indflydelse på ny lovgivning og ændringer i 
serviceniveauet overfor medlemmerne. 
 
Bestyrelsen fastlægger strategiske retningslinjer og politikker for foreningens arbejde og aktiviteter 
og koordinerer hele organisationens samlede virksomhed og træffer endvidere beslutning om 
foreningens overordnede politik i forhold til det omgivende samfund og indadtil i forhold til 
medlemmerne. 
 
Landets 55 kredse er afdelinger i Lev med egen økonomi, som kan sikre, at de 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.  
 
Levs sekretariat er bygget op omkring en ledelsesstruktur bestående af en direktør, økonomi- og 
administrationschef samt tre teamledere. Hver teamleder har ansvaret for et eller flere teams og 
varetager ledelsen af et antal medarbejder i hvert team. Teamlederne refererer til direktøren. 

Den administrative organisation 
 

 
  



   

6   
 

Opgaver for økonomi- og administrationschefen 
 
Den nye økonomi- og administrationschef kommer til at spille en helt central rolle i den fortsatte 
udvikling af foreningens styringsgrundlag. Lev er i gang med en organisatorisk og økonomisk 
forandringsproces, og en række vigtige pejlemærker skal nu forankres i organisationen. Der 
foreligger således en spændende udviklingsopgave for chefen, som vil få stor betydning for at 
foreningen fremadrettet kan træffe økonomiske beslutninger på et gennemsigtigt og dataorienteret 
grundlag. 

Økonomi- og administrationschefen indgår i sekretariatets ledelsesgruppe og er leder af 
sekretariatets økonomi- og ejendomsteam. Den nye chef refererer til foreningens administrerende 
direktør.  

Stillingen som økonomi- og administrationschef indebærer en stor spændvidde i opgaver og 
ansvarsområder, herunder med fokus på såvel driftsopgaver som de mere strategisk orienterede 
udviklingsopgaver i forhold til foreningens ejendomme. 

Der foreligger således en vigtig strategisk opgave i at bidrage til at skabe et stærkere overblik over 
foreningens ejendomsportefølje, således at der skabes gennemsigtighed og et beslutningsgrundlag 
for prioriteringer. 

Den kommende chef skal spille en aktiv og synlig rolle i videreudviklingen af foreningens 
ledelsesinformationssystem, hvor det er ambitionen at sikre øget grad af transparens gennem 
sammenkøring af data fra de anvendte IT-systemer. Aktuelt foregår der et udviklingsarbejde med 
hensyn til at indføre kvartalsrapporter, og den kommende chef forventes også at spille en aktiv rolle i 
gennemførelsen af denne udviklingsopgave. Den nye chef skal således understøtte en bevægelse hen 
imod en økonomistyring af foreningens ejendomme, som er baseret på fakta, data og et analytisk 
funderet grundlag. 

Økonomi- og administrationschefen skal betjene foreningens nyoprettede økonomi- og 
ejendomsudvalg, som har til opgave at producere og kvalificere optimale beslutningsgrundlag om 
drift og strategi til bestyrelsen. 

Stillingen fordrer, at ”man kan sine tal” og har en sikker fornemmelse for forskellige udviklinger og 
vilkår, som påvirker foreningens økonomiske situation både på kort sigt og på længere sigt. 

Den nye chef skal have fokus på at udvikle økonomistyringen, så der sikres en høj grad af 
professionalisme og målrettet styring og rapportering på alle niveauer. Chefen skal løbende vurdere 
og optimere processer, forretningsgange og IT-redskaber, samt iværksætte initiativer, der 
understøtter Levs strategiske mål og ambitioner.  

Økonomi- og administrationschefen skal i sin ledelse være synlig og nærværende og spille en aktiv og 
afbalanceret rolle i forhold til at planlægge og disponere opgaver. Det skal være tydeligt, hvem der har 
hvilket ansvar, og økonomi- og ejendomsteamet skal fungere som en helhed, hvor der er fokus på 
sammenhæng i opgaver og opgaveløsninger. 
 
Chefen står for kontakten med revisor, bank, kreditforening og de advokater og andre eksperter, 
foreningen benytter ved komplekse problemstillinger, samt med de kommuner og bestyrelser som 
foreningen driver ejendommene med. 
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Den nye chef får endvidere ansvaret for en række øvrige driftsopgaver: 

• Foreningens samlede budgetter og regnskaber 
• Ejendomsadministration af og økonomi for foreningens ejendomme 
• Understøttelse af økonomiadministrationen i godt 60 kommune- og fælleskommunekredse 
• Bogføringer, betalinger, afstemninger og momsafregning 
• Projektøkonomi i tæt dialog med team- og projektlederne 
• Økonomihåndtering af fonde, legater mv., som administreres af Lev 
• Løn- og personaleadministration 
• Implementering af foreningens nye ERP-system 

 

Ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer 
 
Den nye chef skal trives med at være en del af en organisation, som er i forandring, og hvor chefen 
kommer til at spille en central rolle i forhold til at skabe et markant øget fokus på system og struktur i 
opgaveløsningerne. 
 
Chefen skal være en dynamisk og proaktiv person, som sætter ting i gang og er på forkant med 
muligheder og udfordringer samtidig med, at de daglige driftsopgaver løses med sikker hånd. 
 
Chefen skal have en åben, anerkendende og værdibåret ledelsesstil, som er i overensstemmelse med 
Levs grundfortælling og med sekretariatets værdier, og chefen skal motiveres af et godt samarbejde 
og af at spille medarbejderne gode. 
 
Det er vigtigt, at den nye chef har en proaktiv tilgang til udfordringer, muligheder og tendenser, 
således at negative økonomiske overraskelser undgås, og chefen hele tiden er på forkant med 
gældende økonomiske vilkår for at drive foreningen.  
 
Den nye chef skal være en dygtig kommunikator, såvel skriftligt som mundtligt, og skal kunne forklare 
og oversætte komplicerede økonomiske sammenhænge til et forståeligt beslutningsgrundlag.  
 
Der er ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men det er nødvendigt med solid 
erfaring med økonomi- og ressourcestyring. Endvidere er det en forudsætning, at den kommende 
chef har solid ledelseserfaring. 
 
Der tilbydes en attraktiv lønpakke på ledervilkår.  
 
Kandidater til stillingen skal være indstillede på at gennemgå en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 
 

 


