
Sekretariatschef 
Hærvejens sekretariat

Vil du være sekretariatschef for et sekretariat, der 
skal bidrage til at skabe en natur- og kulturhistorisk 
attraktion i national og international klasse?

Foreningen Udvikling Hærvejen søger en iderig, initi-
ativrig og relationsskabende sekretariatschef, som 
besidder stærke samarbejds- og koordineringsev-
ner, og som samtidig har et internationalt udsyn. 

Stillingen som sekretariatschef for Hærvejens sekretariat er 
en nyoprettet stilling, og den kommende sekretariatschef vil 
få stor indflydelse på, hvordan funktionen udfyldes. 

Opgaven
Sekretariatschefen skal på kort sigt arbejde på at øge den 
nationale interesse for Hærvejen og varetage en koordi-
nerende rolle i forhold til kommunernes indsatser med at 
opgradere Hærvejen og identificere fyrtårne langs ruten. 
Endvidere foreligger der en vigtig opgave med at sikre 
sammenhæng og formidling langs Hærvejen og herunder 
ikke mindst den visuelle identitet (bl.a. skiltning).

Den kommende sekretariatschef skal endvidere bidrage til 
at sikre et tydeligt ejerskab hos alle Hærvejskommuner, så 
der er fælles forståelse for opgaver og udvikling i relation 
til Hærvejen.

Sekretariatschefen skal som en af sine første opgaver gå i 
dialog med Hærvejskommunerne og andre centrale aktører 
om deres forventninger til sekretariatet og udviklingen af 
Hærvejen, herunder hvordan udviklingen kan spille sammen 
med allerede etablerede og certificerede vandreruter, som 
støder op til Hærvejen.

Hærvejen skal på længere sigt udvikles til at være en 
attraktion i international topklasse, og sekretariatschefen 
skal derfor have et internationalt udsyn og være bevidst om, 
hvordan Hærvejen brandes og synliggøres internationalt.

Sekretariatschefen refererer til bestyrelsen for Foreningen 
Udvikling Hærvejen.

Personen

Den kommende sekretariatschef skal være en visionær 
og engagerende person og en spændende inspirator og 
igangsætter, som andre gerne vil arbejde sammen med, 
og som kan skabe begejstring og følgeskab.

Chefen skal være en iderig og initiativrig person, som kan 
skabe fremdrift, synergi og resultater, og som samtidig kan 
sikre opbakning til projekter og initiativer. Sekretariatschefen 
skal derfor være en inviterende, troværdig og samarbejdende 
person, der skaber tryghed om initiativer, aktiviteter og opga-
ver hos Hærvejskommunerne og andre aktører.

Sekretariatschefen skal have erfaring med projektledelse 
og projektkoordinering, og det er samtidig en fordel et have 
erfaring med økonomistyring og fundraising.

Den kommende sekretariatschef skal have flair for at kunne 
begå sig i et politisk styret system og løbende have fokus på 
politiske strømninger, interesser og prioriteringer.

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig 
baggrund, men chefen skal have erfaring med personale-
ledelse, idet stillingen indebærer ledelse af et sekretariat.

Andet
Læs mere på www.muusmann.com hvor stillings- og 
personprofilen også kan ses.
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Kontakt gerne borgmester i Vesthimmerland Kommune 
Per Bach Laursen, tlf. 20 48 87 42, eller borgmester i Viborg 
Kommune, Ulrik Wilbek, tlf. 40 78 88 00 eller administreren-
de direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.


