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Kort om Middelfart Kommune 

I vandkanten ved Lillebælt – hvor Trekantområdet og Fyn smelter sammen – ligger Middelfart 
Kommune. Midt i landet, få minutter fra det trafikale knudepunkt, hvor de danske motorveje deler 
sig mod nord/syd, øst/vest – og tog fra alle retninger krydser hinandens spor.  

At Trekantområdet – sammen med hovedstaden og Aarhus – er Danmarks væsentligste 
vækstområde, ser vi også lokalt. Der er således mere end 400.000 arbejdspladser inden for en 
times kørsel. Vi har et sundt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser, ledigheden er lav, og nye 
virksomheder og borgere rykker hertil. Samtidig er den indre sammenhængskraft i kommunen 
stærk. De mennesker, der bor her, forholder sig aktivt til deres lokalområder, vi har stærke 
foreninger og rigtig mange, der bidrager til fællesskabet.  

Visionen: Broerne begynder her 

Et centralt element i fortællingen om Middelfart Kommune er forbindelserne. ”Broerne begynder 
her” er overskriften på den vision, byrådet har sat som pejlemærke for samarbejde og udvikling. 
Den signalerer, at byrådet ønsker at skabe og udvikle kommunen i samarbejde. Byrådet ønsker at 
have dialog og indgå partnerskaber med andre for at fremme en positiv og bæredygtig udvikling 
af kommunen. 

Du finder vision, strategierne og en beskrivelse af de aktuelle indsatser her:  

Broerne begynder her 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af 
Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder 
mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, 
øst og vest. Broerne til alting begynder her. 

Middelfart er et godt sted at bo og leve. Vi har plads til alle, der ønsker tryghed, sunde 
valgmuligheder og naturoplevelser. Trygheden gælder hele livet. Den handler om gode lærings- 
og udviklingsmuligheder for vores børn og unge. Sundheden handler om, at vi tilbyder en sund 
livsstil, der forebygger og gør os livsduelige. Og naturoplevelserne, de er lige uden for 
hoveddøren. Vi kalder det fællesskab på tværs. 

Vi satser på vækst med omtanke med et udviklingsorienteret erhvervsliv inden for fx produktion, 
handel og turisme. Et moderne erhvervsliv, velfærd med borgerne i centrum og læringsformer, 
der giver alle børn mulighed for at lære det, de kan. Vi kalder det sans for sammenhæng.  

Frem for alt er Middelfart en kommune, der har fokus på fællesskab. Vi tror på, at der skal være 
kort fra tanke til handling, og at tingene fungerer allerbedst, når vi udvikler vores velfærd, skoler 
og kulturtilbud sammen – med en praktisk involvering af borgere, virksomheder, organisationer 
og vores stærke foreninger. Vores mangfoldighed er en styrke, og vi insisterer på, at vores 
velfærd har en høj standard for alle. Vi kalder det den direkte vej. Vi tror ikke på grænser. Vi tror 
på, at der altid er en bro. 

Middelfart Kommune har en markant grøn profil. Klima og bæredygtig vækst har i mange år været 
en prioriteret dagsorden, og kommunen er kendt for at gå i front og skabe konkrete handlinger og 
resultater, der er til inspiration for andre.                                                                                                             
Middelfart Kommune satser på grøn vækst. Det betyder, at vi vil tiltrække nye indbyggere og 
virksomheder, som vil bo og leve grønt et centralt sted i Danmark. Det grønne liv er et sundt liv 

https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Politik/Vision%202018%20med%20link.ashx
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med adgang til den grønne og den blå natur. 
Vi støtter op om virksomheder, der tør udnytte den nye grønne teknologi, der skaber vækst og 
overskud og udvikler nye markeder. Middelfart Kommune løfter ingen pegefingre, men hjælper 
borgere, foreninger og virksomheder, som vil bidrage til grøn vækst. 

Netværk og samarbejder 

I Middelfart Kommune er de regionale samarbejder højt prioriteret. Kommunen er således en 
meget aktiv spiller i Trekantsamarbejdet og i forskellige samarbejdsfora på Fyn og i den samlede 
region. Udover kommunaldirektøren og borgmesteren spiller chefer og ledere afgørende roller i 
samarbejderne.  

På samme måde prioriterer Middelfart Kommune at arbejde aktivt med regionale og 
landspolitiske dagsordner, der har betydning for kommunen. Her er infrastruktur og tiltrækning 
af statslige arbejdspladser et aktuelt fokusområde.  

Middelfart Kommune i korte træk: 

• 39.116 indbyggere per 1. januar 2021. 
• I de seneste tre år har kommunen haft en årlig befolkningstilvækst på mellem 250 og 350 

indbyggere. Det svarer til en årlig vækst på mellem 0,7 og 0,9 %. Kommunen har en af de 
højeste relative vækstprocenter i Region Syddanmark. 

• Ledigheden er aktuelt på 3,5 % procent. 
• Ca. 40 % af kommunens indbyggere (ca. 16.000) bor i Middelfart by – ca. 60 % i 

lokalområderne. 
• Middelfart Kommune er en velfunderet kommune. I 2019 havde Middelfart Kommune den 

gennemsnitligt højeste indkomst pr. indbygger i Region Syddanmark med et gennemsnit 
på 346.553 kr. pr. indbygger over 14 år. 

• I Middelfart Kommune er der 3300 ansatte – administrationen udgør 350 fuldtidsstillinger.  
 

Strategi, værdier og ledelsesgrundlag 

Byrådet har vedtaget tre overordnede og tværgående strategier, som beskriver rammen for, hvordan 
kommunen konkret arbejder med at realisere byrådets vision ”Broerne begynder her”. De tre 
strategier er: Strategi for grøn vækst, Strategi for fremtidens velfærd samt Planstrategi. 

Strategi for grøn vækst 

Middelfart, den grønne vækstkommune - er Middelfart Kommunes strategi for at skabe vækst og 
velstand i hele kommunen. Strategien beskriver rammen for, hvordan kommunen konkret arbejder 
med grøn vækst for at realisere byrådets vision ”Broerne begynder her”. Strategien viser, hvordan vi i 
dialog og samarbejde med lokalsamfund og virksomheder arbejder for at skabe vækst. Vores 
målgruppe for strategien er virksomheder, borgere og foreninger, som sammen med kommunen vil 
indgå i samarbejder om at skabe grøn vækst. Vi ser grøn vækst som samarbejdet mellem offentlige 
myndigheder og virksomheder om klimaudfordringen, grøn omstilling og vækst på et bæredygtigt 
grundlag. Vi samarbejder med andre ord med virksomheder for at skabe grøn vækst og 
arbejdspladser. Vores stærke natur-, klima- og miljøprofil skal kobles med en sund og bæredygtig 
levevis. Og den skal opleves i kulturen og af vores turister. Vi ønsker oplevelser og aktiviteter ude i 
naturen. Den grønne vækstkommune lykkes kun i et samarbejde med et aktivt lokalsamfund og en 
indsats af de frivillige foreninger.  
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Den grønne vækststrategi beskriver vores fire indsatsområder, der hænger gensidigt sammen:  

• Grøn vækst i virksomheder 
• Natur og sundhed 
• Kultur og oplevelser 
• Turisme  

 

Strategi for fremtidens velfærd 

Velfærd skabes i de mange fællesskaber, vi er en del af. Vores familie, vores venner, naboer og 
mennesker i vores nabolag er helt centrale fællesskaber for vores liv og vores trivsel. Foreninger 
og interessefællesskaber er i dagens Danmark lige så vigtige fællesskaber som familie og venner, 
og grundlaget for fremtidens velfærd skal findes netop i alle de fællesskaber, vi indgår i. Velfærd 
er ikke noget, der er – det er noget, der sker. Og det er noget, vi skaber sammen. Som barn, ung 
eller voksen indgår du i et fællesskab, hvor vi tager vare på hinanden.  

Alle børn, unge og voksne i kommunen skal være en del af lokale fællesskaber. Fremtidens 
velfærd i Middelfart Kommune starter i forpligtende fællesskaber, hvor vi tager ansvar for os selv 
og medansvar for hinanden. Vi skal sammen med børn, unge og voksne skabe attraktive 
lokalsamfund, hvor alle ressourcer bliver sat i spil. I fællesskab gør vi forskellen, for når vi gør 
tingene sammen, skaber vi bedre løsninger.  

Uanset om man er barn, ung eller voksen, så er der en mulighed for, at man har brug for en 
hjælpende hånd i livet. Den hjælpende hånd kan for nogen være fra en kommunal medarbejder, 
for andre en frivillig. Sammen skal vi gøre os umage for, at dette møde bliver værdifuldt. På den 
måde kan vi sammen skabe rammerne for gode liv og hverdage. Vores udgangspunkt er, at de 
fleste mennesker vil klare sig selv. Vi tror på, at alle har ressourcer, noget at bidrage med og gør 
deres bedste. Det giver værdi og energi selv at have ansvaret for sit liv og at være i fællesskaber 
med andre. 

Missionen for fremtidens velfærd har følgende fire spor: 

1) Sammen med børn, unge og voksne skal vi få alle ressourcer og fællesskaber i spil 
2) Vi skal lykkes sammen med borgerne 
3) Vi behandler alle forskelligt – efter deres individuelle behov 
4) Vi har fokus på forebyggelse 

 

Planstrategi  

Plan- og bæredygtighedsstrategien er den ene af Middelfart Byråds 3 strategier for realisering af 
visionen ’Broerne begynder her’. Plan- og bæredygtighedsstrategien har primært fokus på den 
fysiske/geografiske Middelfart Kommune - hvor ’Strategi for fremtidens velfærd’ har fokus på 
borgervelfærd, og ’Strategi for grøn vækst’ har fokus på dialog og samarbejde med lokalsamfund 
og virksomheder om grøn vækst.  

Plan- og bæredygtighedsstrategien udgør starten på kommuneplanprocessen. Her skitserer 
byrådet den ønskede udviklingsretning, som efterfølgende får aftryk i kommuneplanen. I 
byrådets aftale om politisk lederskab og i visionen for Middelfart Kommune ”Broerne begynder 
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her”, er samspil med borgerne om en bæredygtig byudvikling i bred forstand sat højt på den 
politiske dagsorden.  

De politiske prioriteringer, der blandt andet kan udmøntes i den fysiske planlægning af 
kommunen, er i strategien samlet under disse 4 temaer:  

1. Bæredygtig byudvikling  
2. Klimaforebyggelse og -tilpasning  
3. Turisme og detailhandel 
4. Natur og oplevelser  

 

Plan- og bæredygtighedsstrategien for Middelfart Kommune kobles sammen med Trekantområdets 
fælles strategi for vækst og attraktivitet, der ligeledes er opdelt i 4 temaer:  

1. Erhvervsudvikling  
2. Arbejdsmarked og uddannelse  
3. Bosætning, kultur og oplevelser   
4. Mobilitet og forsyning  

 
De to strategier udgør tilsammen Middelfart Kommunes planstrategi. 

Værdier 

Middelfart Kommune har på baggrund af byrådets vision ”Broerne begynder her” udviklet et 
værdisæt, ”At lære og lykkes”, med følgende overskrifter: 

• Professionalisme og Udvikling 
• Samarbejde og Tværfaglighed 
• Arbejdsglæde og Sundhed 
• Selvorganisering og Ejerskab 

 
Værdierne er ikke afsluttede eller afgjorte, men fortløbende og foranderlige – de lever og vokser. 

Læs om værdierne her: "At lære og lykkes" 

Organisation 

Den politiske organisation 
 

Middelfart Kommunes politiske organisation består af byrådet med 25 medlemmer. Der er en lang 
tradition for brede samarbejder – med god beslutningskraft. Samarbejdet er eksemplarisk og 
meget velfungerende.  

Samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau er kendetegnet af et direkte, positivt 
samspil og gensidig respekt. Derfor er vejen fra idé til handling kort.  

Borgmester i Middelfart Kommune er Johannes Lundsfryd Jensen (A). 

Der er følgende fagudvalg: 

https://www.middelfart.dk/~/media/Files/Om%20kommunen/V%C3%A6rdifolder%20at%20l%C3%A6re%20og%20lykkes.ashx


   

7   
 

• Økonomiudvalget (9 medlemmer) 
• Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget (5 medlemmer) 
• Skoleudvalget (7 medlemmer) 
• Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget (5 medlemmer) 
• Teknisk Udvalg (5 medlemmer) 
• Miljø- og Energiudvalget (5 medlemmer) 
• Social- og Sundhedsudvalget (7 medlemmer) 

 

Byrådet indgik ved konstitueringen af nuværende valgperiode en aftale om politisk lederskab i 
Middelfart Kommune. Aftalen sætter rammer for en nytænkning af de politiske arbejdsmetoder. 

Byrådet ønsker en tydeligere og endnu mere aktiv rolle i forhold til udvikling af lokalsamfundene i 
kommunen – og at spille en væsentlig rolle i forbindelse med drøftelserne omkring udvikling af 
nærdemokratiet, hvor der bliver en stadig tættere dialog med borgere, råd, foreninger, 
virksomheder mv. omkring byrådets indsatser, udvikling af lokalsamfund, offentlige services, 
offentlige investeringer, erhvervsudvikling mv. Derfor har samskabelse, innovation og 
partnerskaber stor vigtighed og betydning for det politiske arbejde i Middelfart Kommune. 

Se hele aftalen her: Konstitueringsaftale 

Byrådet har fokus på konkrete resultater. Det gennemsyrer den politiske styringsmodel, der blev 
vedtaget i 2014 - ud fra et ønske om at have en enkel, fokuseret og logisk model, der giver byrådet 
gode muligheder for politisk ledelse og involvering.  

Den politiske styringsmodel opererer med tre ”niveauer”:                                                                                     
Visionen “Broerne begynder her” med overordnede; 

• Politiske mål, der giver retning 
• Strategier og arbejdsmetoder 
• Indsatser, der er konkrete og fokuserede 

 

 

Med udgangspunkt i visionen ”Broerne begynder her” og aftalen om politisk lederskab, har byrådet 
vedtaget de politiske mål for indeværende periode.  

https://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Byr%C3%A5d%202018/Konstituering
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Den administrative organisation 
Den administrative organisation omfatter en direktion, tre forvaltningsområder og centrale stabe 
(jf. figur næste side). 

De tre direktører, stabschefen, økonomichefen og arbejdsmarkedschefen referer direkte til 
kommunaldirektøren, og denne kreds af ledere udgør sammen med cheferne fra de tre 
direktørområder, kommunens direktions- og chefgruppe. Kommunaldirektøren leder direktions- 
og chefgruppen.  

Administrationens knap 350 medarbejdere arbejder alle i Middelfart Kommunes nye rådhus – på 
Nytorv, i hjertet af Middelfart. Her er skabt flotte og optimale rammer om det lokale demokrati og 
samtalen omkring udviklingen af kommunen. Rådhuset fungerer også som kultur- og 
samlingssted og lever på den måde videre for borgerne, når medarbejderne går hjem. 

Rådhuset på Nytorv har bragt nye muligheder og resultater ind i medarbejdernes samspil og 
samarbejde. Det betyder, at den fysiske afstand mellem forvaltningerne er væk. Medarbejderne 
har mulighed for at dele indtryk og tanker på tværs af fagligheder og få nye øjne på opgaverne – 
store som små.  

På en række områder har vi samlet ressourcerne og kan derfor yde en endnu bedre service. 

De nye rammer betyder, at direktionen er rykket sammen – i det åbne kontormiljø, hvor kun 
borgmesteren og kantinelederen har eget kontor. Rådhusets fysiske indretning understreger, at 
direktionen udgør en koncernledelse, der tænker og agerer på tværs af forvaltningerne. 

Direktionen arbejder med særligt fire fokusområder – kaldet ”de tværgående bånd”: 

• Udvikling i samspil 
• Øget vækst og velfærd 
• Styr på økonomien 
• Innovativ effektivisering 

 

De fire tværgående bånd indgår som elementer i direktionens arbejde og initiativer. 

Direktionen har stor opmærksomhed på økonomisk styring inden for alle forvaltningsområder 
samt for kommunen som helhed. 

 

Job og Vækstcenter Middelfart 

Job og Vækstcenter Middelfart er organiseret i fem afdelinger: 

• Uddannelse og Unge (12 ansatte) 
• Job og Udvikling (26 ansatte) 
• Job og fastholdelse (25 ansatte) 
• Borgerservice (38 ansatte) 
• Job og Virksomhedsservice (30 ansatte) 
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Den administrative organisation fungerer fleksibelt i interne og tværgående samspil, hvor mange 
opgaveløsninger krydser de organisatoriske enheder. F.eks. arbejdes der tæt sammen om turisme 
og erhvervsudvikling, beskæftigelse, det specialiserede sociale område, sundhed og forebyggelse 
etc.  
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Opgaven 

Den aktuelle dagsorden 
 
Middelfart Kommune har et af de mest velfungerende og bedst præsterende jobcentre i landet, - 
karakteriseret ved lav langtidsledighed, proaktive virksomhedsrettede indsatser, opsøgende 
virksomhedsservice og et gensidigt godt og respektfuldt samarbejde med virksomhederne. 
Økonomien er sund og tilgangen offensiv og proaktiv.  

Jobcentret repræsenterer, udover den sociale dimension, en fokuseret arbejdsmarkedspolitisk 
tilgang, hvorfor arbejdsmarkedschefen referer til kommunaldirektøren og selvstændigt udøver 
politisk udvalgsbetjening.   

Jobcentrets forvaltningsskik er høj og anmærkningsfri og bruges nationalt som gode eksempler 
på etisk forvaltningstilgang. Samarbejdet og dialogen med Styrelsen er velfungerende, og centret 
bidrager med viden og deltager i udviklingsprojekter.  

Jobcentret arbejder i sin kultur og tilgang efter en ”aktiv arbejdsmarkedspolitik”, og at ”det at 
have en plads på arbejdsmarkedet er værdifuldt for mennesker”. Tilgangen til borgerne - 
”Borgerrejsen” – sker gennem ordentlighed, rammesætning, borgerens bestemmelse over eget liv 
og medageren, tydelighed og forventningsafstemning. 

Der bliver skabt mange arbejdspladser i Middelfart Kommune, og en af jobcentrets aktuelle 
udfordringer er hele tiden at kunne følge med efterspørgslen, undgå flaskehalse – samtidig med 
at kvaliteten og nærheden til borgere og erhvervsliv fastholdes, og økonomien er i god gænge. 

Aktuelt er indsatsen præget af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Covid19 pandemien. 
Store dele af erhvervslivet er kommet sikkert gennem pandemien, men især hotel- og 
konferencebranchen og turismen er udfordret efter mange måneders nedlukning. Tilsvarende 
arbejder detailhandlen på at generobre omsætning. 

Dagsordenen på længere sigt 
 
En vigtig fremadrettet dagsorden ligger særligt i digitalisering og jobindsatsen - ”det dobbelte 
kompetenceløft” – den virksomhedsrettede tilgang til at få folk i beskæftigelse gennem et bredt 
samarbejde og samskabelse med uddannelsesinstitutioner, erhvervscenter, faglige 
organisationer og erhvervsliv – med det formål at udvikle og gennemføre uddannelses- og 
kompetenceløft af den eksisterende arbejdskraft for at understøtte vækst og velfærd i Middelfart 
Kommune. 

En anden vigtig dagsorden er at sikre at flest mulig unge, der gennemfører uddannelse hurtigt 
herefter opnår beskæftigelse.  

Arbejdsmarkedschefens centrale opgaver 
 
Middelfart Kommunes nye arbejdsmarkedschef varetager ledelsen af arbejdsmarkedsområdet og 
borgerservice, og har samtidig en central rolle ift. det politiske niveau. Arbejdsmarkedsområdet 
har stor politisk bevågenhed, det har betydning for borgernes livskvalitet og for kommunens 
samlede økonomi.  
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Arbejdsmarkedschefen har ansvar for at understøtte de politiske ambitioner, og sikre at 
organisationen leverer fortsat sikker drift og udvikling af høj kvalitet. Samtidig sikrer chefen, at 
organisationen løbende udvikles kompetencemæssigt og dermed geares til at indarbejde og 
håndtere ny lovgivning og løbende forandringer.  
 
Arbejdsmarkedschefen har dermed samlet set ansvaret for politisk udvalgsbetjening, opfølgning 
og indførelse af politiske beslutninger, udvikling og drift af jobcentret, samspil med 
ledelsessystemet, medarbejderne og MED systemet samt samarbejde tæt og i øjenhøjde med 
erhvervsliv og borgere.  
 
Arbejdsmarkedschefen betjener det politiske Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg, som er 
funderet i god enighed og godt samarbejde. Forud for udvalgsmøderne afholder 
arbejdsmarkedschefen formøde med formand og næstformand i den kultur og ånd at skabe 
politisk involvering åbent og på forkant. Arbejdsmarkedschefen kommer med udspil og 
præsenterer handlemuligheder og løsningsscenarier mere end problemer, så politikerne kan 
sætte retning og herefter give rum til ledelse og implementering heraf. Det er en vigtig opgave for 
arbejdsmarkedschefen at fastholde denne betjening, så den politiske stolthed med området 
fastholdes og udvikles.  

En vigtig opgave er ledelse af Aftale om en ny ret til tidlig pension (Arne pensionen), som vil 
medføre besparelser, der får indflydelse på jobcentrets økonomi, og derfor vil medføre behov for 
konsekvent prioritering af målgrupper, som der skal fokuseres på. I disse processer, reduktioner 
og forandringer skal arbejdsmarkedschefen kunne navigere på forkant på en klog og ordentlig 
måde med øje for det lange træk og fortsat sikring af den høje kvalitet.  

Arbejdsmarkedschefen har et vigtigt tværgående ansvar som medlem af kommunens direktions- 
og chefgruppe, ledet af kommunaldirektøren. I dette forum besluttes, drives og koordineres de 
strategiske tværgående indsatser, - funderet i, at de skal gavne kommunens borgere, erhvervsliv 
og uddannelsesinstitutioner. I dette tværgående ledelsessamarbejde går arbejdsmarkedschefen 
forrest i at sikre og udvikle et stærkt samarbejde med de øvrige forvaltninger, særligt omkring 
den kommunale ungeindsats, rehabilitering, og samarbejdet med Social- og 
Sundhedsforvaltningens Handicap og Psykiatri.   

Socialområdet er en særlig vigtig samarbejdspartner for arbejdsmarkedschefen med henblik på 
at etablere særlige tilbud, som bringer borgere i beskæftigelse; en indgang der har en 
menneskelig men også økonomisk dimension. Samarbejdet skal sikre at så få borgere som muligt 
fastlåses, f.eks. unge der ikke er jobparate, og dermed kommer hurtig videre til uddannelse og 
job.   

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye arbejdsmarkedschef overtager en velfungerende ledergruppe, der agerer som et team 
præget af forskelligheder, gode relationer, og med en stærk kultur i at spille hinanden gode på 
tværs af ansvarsområder. Åbenheden er stor, udfordringer tages op i dialog, og udfordringer 
søges løst gennem tæt samarbejde, engagement og dedikation. Samarbejdet med politikerne er 
velfungerende og præget af politisk tillid til embedsværket. Den nye arbejdsmarkedschef skal i 
sin ledelsesstil kunne videreføre denne kultur og tilgang.  
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Arbejdsmarkedschefen har sit værdisæt i orden, og er jobcentrets kulturbærer i sin ledelse og sin 
tilgang til samarbejdet med borgerne og virksomhederne. Chefen skal være resultatorienteret, 
tegne retningen tydeligt og være samlende i at nå den. Heri ligger, at chefen skal være én, alle kan 
gå til; chefen stiller sig til rådighed, lytter, giver sparring og lader andre løbe med bolden. En leder 
der både går forrest og bagest og udøver nærværende ledelse på alle niveauer.  

Chefen er af natur videnssøgende og forudseende og kan agere strategisk og på forkant. Heri er 
det væsentligt, at chefen er inddragende, delegerende og udviser tillid til andre – men det er også 
væsentligt, at chefen kan stå fast, tage beslutninger, trække af og sikre dem gennemført – på en 
ordentlig måde og med høj integritet.   

Medarbejderne er stolte over at arbejde i en forvaltning med store ambitioner på borgernes 
vegne, og arbejdsmiljøet er velfungerende. Chefen skal værne om dette og sikre fortsat høj trivsel 
ved at lade ”æren flyde nedad”, spille sine medarbejdere stærke, give tillid, vise fortrolighed og 
medinddrage. Det gælder også i forhold til TR og MED systemet.  

Som person er arbejdsmarkedschefen ambitiøs, mulighedssøgende og ekstrovert i sin tilgang til 
samarbejde, og dermed en leder der får og giver energi i relationen og dialogen med borgere, 
virksomheder, ledere og medarbejdere. En chef der lytter, og har det godt med at gå i byen med 
en dagsorden og samtidig tillader sig selv at komme klogere hjem.  

 

Baggrund   

Arbejdsmarkedschefen har en solid ledelsesmæssig baggrund med ledelse af ledere i en politisk 
styret organisation samt en relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til stillingens krav og 
indhold.  

Arbejdsmarkedsområdet er et reguleret og lovtungt område. Ledelseserfaring fra et jobcenter, 
socialområdet eller arbejdsmarkedsområdet vil således være en fordel – men anden baggrund fra 
tilknyttede områder kan også være relevant.   

Fagligt og ledelsesmæssigt har arbejdsmarkedschefen solid erfaring med politisk servicering, 
virksomhedsrettede indsatser og borgerdialog. Herunder er erfaring med sikker drift, fokus på 
økonomi og kulturudvikling også en fordel.  

 

Andet 

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

 


