
Centerchef
Intern Service

Som centerchef i Struer Kommune - LydensBy - bliver 
du dirigenten i et orkester med økonomi, løn, persona-
le, it, digitalisering, jura og indkøb som instrumenter. 
Centerchefens ansvarsområder er centrale for, at den 
samlede kommunale organisation fungerer optimalt. 

I Struer Kommune er der en række højteknologiske virk-
somheder, og bl.a. med det verdenskendte Bang & Olufsen “i 
spidsen” er vi den kommune i landet, som målt pr. indbygger 
har den største koncentration af teknologiarbejdspladser. 
Denne styrkeposition med højtspecialiseret arbejdskraft og 
mange vidensmedarbejdere skal naturligvis forstærkes og 
udnyttes. Ambitionen er at styrke områdets position inden 
for teknologi, lyd og kreativitet.

Vi søger en centerchef, der kan sætte dygtighed og sam-
menspil på dagsordenen sammen med de øvrige kollegaer 
i KoncernLedelsen. 

Centerchefen referer til kommunaldirektøren og er en central 
medspiller for økonomiudvalget. 

Center for Intern Service er ét af Struer Kommunes 9 centre 
og omfatter afdelingerne Økonomi, Løn & Personale, IT samt 
Sekretariat, Jura & Indkøb med mange tværgående opgaver 
og et stort behov for koordinering, udvikling og dialog både 
internt og i forhold til den øvrige organisation. 

Den nye centerchef bliver en del af en kommune, hvor rammer-
ne er brede og hvor kreativitet og nytænkning giver den enkelte 
ansatte mulighed for at være medskaber og udvikler af en agil 
velfærdsorganisation tæt på mennesker, natur og teknologi.

Opgaven
Centerchefens konkrete opgavevaretagelse kan spænde fra 
tovholder, sparringspartner eller direkte udfører og vedrører: 

• At være aktiv spiller i forhold til at fremme det tværgående 
samarbejde og den løbende udvikling inden for alle af 
opgavefelterne.

• At være dialogsøgende og medudvikler i direktionsregi 
indenfor opgaveporteføljen.

• At sikre gennemsigtig, systematisk og proaktiv økono-
misk opfølgning og strategiudvikling.

• At deltage i Økonomiudvalgets møder, når økonomi-
spørgsmål drøftes. 

• At være drivkraft i at styrke og udvikle samarbejdet mel-
lem Intern Service og de otte øvrige centre. 

• At sætte den strategiske indsats på digitaliseringsom-
råder på dagsordenen bl.a. med fokus på udvikling af 
automatiserede processer.  

• At arbejde med tværgående strategiske analyseopgaver. 

Profil og kompetencer 

Der søges først og fremmest et helt og ordentligt menneske, 
som naturligt skaber tillid og troværdighed omkring sig. Du 
er modig, lyttende og tydelig i din kommunikation, ligesom 
du befinder dig vel ved at indgå i relationer med mange 
forskellige slags mennesker på mange niveauer. 

Det er væsentligt, at du har forståelse for opgaverne i 
Intern Service herunder kommunal økonomi og økonomi-
styring, it-processer og forståelse for hvordan det politiske 
system fungerer. 

Du er klar over – og kender værdien af – at ”kommunale 
opgaver” ikke er noget, der alene foregår ”på Rådhuset”. Du 
ser det som en dyd at have ambitioner og visioner på orga-
nisationens og kommunens vegne, og går gerne foran for at 
skabe sammenhæng og helhed i borgeres og virksomheders 
oplevelse af kommunen. 

Den nye chef har relationelle kompetencer som åbenhed 
over for andres input og medspil, samtidig med at du forstår 
at holde kursen og udstikke retningen – også i medvind. 

Vilkår
Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår for kommu-
nale chefer med tiltrædelse den 1. august 2021. 

Ansøgning 
Du kan læse den udvidede stillings- og personprofil og søge 
stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 1. juni 2021.

Kontakt
Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, tlf. 29 25 65 11 eller 
adm. direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN A/S, tlf. 81 71 75 16

Se også Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk


