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 Opdragsgiver Struer Kommune 
 

 

 Adresse Struer Kommune 
  Rådhuset 
  Østergade 13-15 
 7600 Struer 
  
 
 Stilling Centerchef for Intern Service 
 
 
 Refererer til Kommunaldirektøren 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse sker i henhold til aflønning af chefer og  
  lønniveauet forventes at ligge på ca. 670.00-700.000 kr. plus 

pension. 
 
Tiltrædelse: 1. august 2021  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller 
  Tlf. 29 25 65 11 

 
  Adm. direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN A/S 

Tlf. 81 71 75 16 
 
  Se Struer Kommunes hjemmeside www.struer.dk 
 
 
 Ansøgningsfrist Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 12.00 
  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:  Tirsdag den 8. juni 2021 
  Test: Tirsdag den 15. juni 2021 

    2. samtaler: Torsdag den 24. juni 2021 

 

 

http://www.struer.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Indledning 
Økonomi, personale, løn, digitalisering, jura og indkøb er alle omdrejningspunkter for at den samlede 
kommunale organisation fungerer optimalt. Her er centerchefen for Intern Service en central aktør. 
 

Center for Intern Service 
Center for Intern Service er ét at Struer Kommunes 9 centre og omfatter Økonomi, Løn & Personale, IT 
samt Sekretariat, Jura & Indkøb med mange tværgående opgaver og et stort behov for koordinering, 
udvikling og dialog i forhold til den øvrige organisation. Den øvrige organisation er i høj grad afhængig af de 
tværgående opgaver, som Intern Service løser og bidrager til. Det er en selvstændig og prioriteret opgave, 
at chefen for Intern Service ser sig som en aktiv spiller i forhold til at fremme det tværgående samarbejde 
og den løbende udvikling. 
 

 
 
Lederne for områderne Økonomi, Løn & Personale samt IT refererer til centerchefen, som derved kan 
varetage den overordnede ledelse af centerets opgaver. Medarbejderne i Sekretariatet, Jura og Indkøb 
refererer direkte til centerchefen. Intern Service tæller på nuværende tidspunkt 44 medarbejdere og har et 
årligt budget på ca. 100 mio. kroner.  
 
Intern Service er et veldrevet center med dygtige, engagerede og tilfredse medarbejdere og en god 
blanding af erfarne og unge medarbejdere. Centeret leverer kompetent service og solide resultater og 
nyligst har Intern Service bevæget sig i retning af en mere sammenhængende, systematisk og proaktiv 
økonomisk opfølgning. Det forventes, at centerchefen tager ansvaret for at intensivere denne bevægelse, 
ligesom centerchefen spiller en central rolle i den strategiske dialog om og udvikling af kommunens 
økonomiske rammer: ”Økonomi som mulighed”. Hertil kommer naturligvis den løbende opfølgning og 
dialog i forhold til økonomien med de øvrige centre, direktionen og borgmesteren samt deltagelse i 
økonomiudvalgets møder, når økonomispørgsmål drøftes.  
 
Andre centrale og prioriterede opgaver i Intern Service omfatter en generel indsats på 
digitaliseringsområder, hvor fokus bl.a. vil være på udvikling af automatiserede processer samt tværgående 
strategiske analyseopgaver.  
 
For centerchefen i Intern Service vil det således være en vigtig opgave at styrke og udvikle samarbejdet 
mellem Intern Service og de otte andre centre. Det handler bl.a. om en fælles forståelse for centrenes 
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gensidige afhængighed og sammenhængskraft på tværs. Centerchefen skal derfor bidrage til at skabe en 
kultur og et mindset, som bærer præg af dialog, udvikling og et aktivt samarbejde og samspil på tværs.  
 

De aktuelle opgaver 
Af aktuelle opgaver vil centerchefen skulle bidrage til forenkling, overblik og gennemsigtighed inden for 
centrets opgaveportefølje med fokus på vigtighed og gennemsigtighed. Desuden er der forventning om, at 
arbejdet med analyser, ledelsesinformation og datagenerering styrkes med henblik på at understøtte 
opgavetilrettelæggelsen og opgavevaretagelsen. Dette skal intensivere den strategiske tilgang til Struer 
Kommunes ambitioner om vækst i en højkvalitetskommune.    
 

Organisationen og stedet 
Struer Kommune har store ambitioner som højkvalitetskommune, der sætter borgeren i centrum, og som 
attraktiv bosætningskommune tæt på mennesker, teknologi og natur: ”Vi tror på, at vi med driftighed og 
dristighed kan agere som en aktiv og innovativ medspiller i lokalsamfundet, så vi i fællesskab skaber værdi 
og relevans for borgerne. Vi samlet det hele under Lydens By som vores platform og varemærke.”  
 
Udviklingen skabes sammen og i samarbejdet mellem engagerede borgere, virksomheder og en dristig 
kommune ligger et værdifuldt potentiale, som der skal værnes om og som skal udnyttes. Fællesskab er 
nøglen til at indfri potentialet og løfte udviklingen. 
 
Struer Kommune er præget af en iværksætterånd, som er værdifuld i sig selv og historisk har bidraget til 
udvikling af højt specialiserede kompetencer. Borgere og virksomheder ved, at det betaler sig at tænke nyt 
og større – det er faktisk en forudsætning for at skabe en fælles fremtid. Struer Kommune er en mindre 
kommune med kort vej fra idé og handling. Det er en klar styrke at kunne samle både interne og eksterne 
kræfter til at sætte liv i projekter, som er med til at understøtte vækst inden for bosætning og 
erhvervsudvikling.  
 
Struer Kommune er en bosætningskommune og for at blive ved med at være det, kræver det gode rammer 
for vækst på de lokale arbejdspladser. Et af de potentialer, der ligger i den geografiske placering i Danmark, 
er den mangfoldige natur. Naturen giver muligheder for aktiviteter og oplevelser, og fokus på natur- og 
landskabsindsatser er derfor at beskytte den og gøre den tilgængelig. 
 
Pejlemærket for vækst i en balance er ”Tæt på mennesker – teknologi – natur”. 
 

Kvalitet og høje mål 
I Struer kommune er der en række højteknologiske virksomheder, 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 i fremtiden. Struer Kommune har en ambition 
om at styrke erhvervslivets position inden for teknologi, lyd og kreativitet.  
 
Et af nøgleprojekterne i Lydens By er ’Sound Hub Denmark’, et inkubationsmiljø, hvor mindre og nystartede 
lydvirksomheder får adgang til måleudstyr, testfaciliteter og akustiske kompetencer i verdensklasse. 
Desuden er en af de 14 nye erhvervsklynger netop placeres i Struer: Danish Sound Cluster, som giver et 
yderligere boost til udviklingen. 
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Økonomi og investeringer  
Struer Kommune har en stabil og sund økonomi. Det er forudsætningen for den fortsatte udvikling af Struer 
Kommune som en attraktiv bosætningskommune og for et godt kommunalt serviceniveau. Struer 
Kommune har et driftsbudget på 1,4 mia. kr. (2021). Alle partier stod igen bag budgettet, hvilket vidner om 
et samarbejdende byråd i Struer Kommune.  
 
For at give et fleksibelt grundlag for Byrådets og organisationens arbejde er den økonomiske politik 
formuleret i et dynamisk perspektiv ud fra pejlemærket ”Økonomi som mulighed”. Det økonomiske 
pejlemærke ses i sammenhæng med to øvrige strategiske pejlemærker: Øget vækst (Lydens By) og 
Kerneopgaver (Tæt på mennesker – teknologi – natur).  
 
 

 
 

Organisationen og Intern Service 
Den administrative organisation bygger på et princip om en flad struktur med fokus på fælles vær- dier, 
ledelsesgrundlag og strategiske pejlemærker. Det er centralt for Struer Kommune, at 
organisationsstrukturen er med til at sikre kvalitet i mødet mellem medarbejderen med fagviden, brugeren 
og borgeren. Det kaldes Meningsfuld Velfærd. Højkvalitetskommune og Meningsfuld Velfærd-tankegangen 
skal leve i hele organisationen. Forudsætningen for at nå ambitionen er korte beslutningsveje og mod til at 
”gøre det”.  
 
Som centerchef indgår du i kommunens KoncernLedelse, som består af de i alt ni centerchefer og de tre 
direktører. 
 
KoncernLedelsens formål er:  

• at få driftsviden ind i strategien og strategien ind i driften. Det sikrer sammenhæng og mulighed for 
både at gå på tværs og i dybden.  

• at være et forum for orientering, sparring og støtte både fagligt og ledelsesmæssigt.  
• at sikre et optimalt udgangspunkt for at være rollemodeller for og formidler af organisationens 

fælles værdier, strategier og mål. Her kan cheferne have forskellig adfærd og bruge forskellige ord. 
Det afgørende er, at alle indenfor og udenfor organisationen så vidt mulig opfatter det samme 
budskab og oplever den samme kultur.  

• at give et optimalt udgangspunkt for at kunne rådgive og betjene det politiske niveau.  
 
KoncernLedelsens fokus er blandt andet på dialog og udvikling af tværgående eller fremadrettede 
aktiviteter. Det kan være emner, der har driftsmæssig eller principiel betydning for alle eller flere af 
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centrene. Det omfatter f.eks. politikker og strategier, herunder by- og boligudvikling samt 
lokalområdeinitiativer og borgerinvolvering.  
 
De økonomiske rammer er afgørende for alle aktiviteter, og er derfor et fælles anliggende for 
KoncernLedelsen. Der arbejdes bl.a. med en månedlig dialog med udgangspunkt i et fokuseret 
”Økonometer”, fordi da kommunens budget balanceres i fællesskab, ligesom viden om og arbejdet med det 
kommende års budget og budgetopfølgninger, er et emne for Koncernledelsen.  
 
 

Personen – mennesket og den faglige profil  
I udvælgelsen vil erfaring og de ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet. 
 
Der søges først og fremmest et helt og ordentligt menneske, som naturligt skaber tillid og troværdighed 
omkring sig.  
 
Centerchefen skal være modig, lyttende og tydelig i sin kommunikation, ligesom chefen skal evne at indgå i 
relationer med mange forskellige slags mennesker på mange niveauer.  
 
Det er væsentligt at have en bred forståelse for opgaverne i Intern Service herunder kommunal økonomi og 
økonomistyring, it-processer og ”det politiske system” samtidig med, at chefen ikke har en opfattelse af, at 
det er noget, der alene foregår i internt ”på Rådhuset”. Den kommende chef har ambitioner og visioner på 
organisationens vegne, og går gerne foran med henblik på at skabe sammenhæng og helhed i borgeres og 
virksomheders oplevelse af kommunen.  
 
Den kommende chef for center for Intern Service skal se det som en mulighed, at ikke alt på forhånd er 
fastlagt i organisationen, fordi det netop giver chefen mulighed for at være med til at udvikle og skabe 
rammer, der udvikler en højkvalitetskommune. 
  
Centerchefen skal være klar over vigtigheden af at være rollemodel for vores værdier – og det skal opleves, 
at chefen handler ud fra dem.  
 
Endelig skal chefen kunne begå sig i et politisk system, uanset om det er i den tætte dialog med 
økonomiudvalget eller i konkrete dialoger med Byrådet og dets medlemmer.  
 
Den nye chef skal være åben og modtagelig over for andres input og medspil, samtidig med at chefen 
forstår at holde kursen og udstikke retningen – også i medvind.  
 
 

Ansættelsesudvalg 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der består af: 

• Claus Vagn Ohrt, afdelingsleder IT & Digitalisering 

• Henrik Jeberg Mogensen, afdelingsleder Økonomi 

• Gert Christensen, afdelingsleder Løn & Personale 

• Tina Holmgaard, chef for Center for Sundhed og Omsorg 

• Emil Bonnerup Christensen, Sekretariatet, Jura og Indkøb 

• Ole Rønn Olsen, IT og Digitalisering 

• Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør 
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