
Kommunaldirektør 
Halsnæs Kommune 
…til det smukkeste hjørne af Kongernes Nordsjælland!

Halsnæs Kommune søger en ambitiøs kommunaldirektør 
med politisk tæft og stor erfaring med ledelse i en politisk 
organisation. Den politiske rådgivning sidder knivskarpt, 
og du kan motivere og engagere hele organisationen til de 
tværgående løsninger, hver dag og i alt hvad vi gør. 

Kulturen og klimaet, både i den politiske og administrative 
organisation, er sundt og respektfuldt og giver et godt 
grundlag for at få ting til at virke. Vi vil hinanden og vi vil 
Halsnæs Kommune.

Kommunaldirektøren skal sammen med direktion og chef-
gruppe stå i spidsen for mange spændende udviklingsak-
tiviteter, der flytter kommunen i den retning vi vil. Vi skal 
være attraktive for både bosætning, erhverv og turisme 
m.v., og en attraktiv samarbejdspartner for private aktører, 
investorer, fonde, andre kommuner og myndigheder. 

Det kræver samtidig at der på de store velfærdsområder og 
i forhold til myndighedsopgaverne leveres sikkert og med 
høj kvalitet i opgaveløsningen. Kommunaldirektøren skal 
medvirke til at understøtte, at dette sker.  

Kommunaldirektøren skal være stærk i de eksterne 
relationer, hvor netværk skal opbygges, vedligeholdes 
og anvendes aktivt, når der skabes de gode løsninger for 
Halsnæs Kommune. 

Kommunaldirektøren skal gå tæt på med direkte, ærlig, 
saglig og nuanceret rådgivning og sparring til borgmesteren 

og det samlede Byråd, og med sikker dømmekraft balancere 
de mange hensyn, der understøtter et stærkt og samarbej-
dende politisk niveau. 

Hvad forventer Halsnæs Kommune?
• Solid erfaring med økonomi og styring i en offentlig 

kontekst 

• gerne ledelseserfaring fra en kommune på strategisk 
niveau

• et stærkt netværk hos relevante myndigheder, i andre 
kommuner m.v. og god til at opbygge relationer 

• relevant akademisk uddannelse

• bred indsigt i de kommunale kerneopgaver

• uformel, direkte og åben

• stærk i kommunikation og formidling, du kan tage rummet 
og skabe begejstring og følgeskab

• Du interesser dig for Halsnæs Kommune og engagerer dig 
lokalt, så du har fingeren på pulsen.

Interesseret? Læs mere i stillings- og personprofilen. 

Søg stillingen senest den 9. juni 2021 på 
www.muusmann.com/stillinger.

Tiltrædelse pr. 1. august 2021.
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