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Opdragsgiver Foreningen Udvikling Hærvejen 
 
Stilling Sekretariatschef   
 
Refererer til Bestyrelsen 
 
Ansættelsesforhold Løn med udgangspunkt i kr. 700.000 årligt ekskl. pension 
 Ansættelsessted er Viborg Kommune 
 
 
Tiltrædelse 1. oktober 2021  
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Borgmester i Viborg Kommune Ulrik Wilbek 
  Telefon 40 78 88 00 
  eller  
  Borgmester i Vesthimmerland Kommune Per Bach Laursen 
  Telefon 20 48 87 42  
  eller  
  Administrerende direktør Chris E. Petersen, MUUSMANN A/S 

  Telefon 81 71 75 16 
 

Ansøgningsfrist Søndag den 15. august 2021 kl. 23.59 
  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 17. august 2021 
  Test: Torsdag den 19. august 2021 

 2. samtaler: Onsdag den 25. august 2021 
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Baggrund 

Hærvejen skal være en natur- og kulturhistorisk attraktion i national og international klasse, der byder 
på storslåede, smukke og nære oplevelser i naturen, landskaberne og kulturhistorien langs ruten. 
Hærvejen har i særlig grad potentiale til at løfte mange spændende fortællinger om Danmarks historie 
til besøgende. 

Målet for udviklingen af Hærvejen er at tilbyde en attraktion med ”reason to go”-potentiale, som kan 
tiltrække et stigende antal højtforbrugende, cyklende og vandrende gæster. Hærvejen skal tilbyde 
vandring og cykling i national og international særklasse, og alle Hærvejskommuner skal sikre høj 
kvalitet på deres del af ruten både via en opgradering af vejens kvalitet og via det visuelle udtryk for 
derigennem skabe stor værdi for brugere og borgere. En forventet effekt heraf er at skabe vækst i 
turismen og erhvervsudvikling langs ruten til gavn for lokal udvikling, vækst og livskvalitet. 

Hærvejen skal udvikles for: 

• At udvikle en jysk vandre- og cykeldestination til internationale standarder 
• At synliggøre de unikke naturoplevelser og spændende fortællinger om Danmarks historie i en 

international kontekst 
• At skabe interesse for vandring og cykling til gavn for lokal udvikling og menneskers sundhed 

og livskvalitet 
• At skabe vækst i turisme, detailhandel og erhvervsliv til gavn for den lokale udvikling 
• At engagere lokalbefolkning, frivillige foreninger og private aktører langs Hærvejen i at 

underbygge den gode oplevelse og skabe lokal stolthed omkring Hærvejens mange 
fortællinger og muligheder 

 

Opgaver for sekretariatet og sekretariatschefen 

Det nuværende sekretariat er bemandet med en deltidsstilling på 18 timer/uge. For at løfte Hærvejen 
til et nyt niveau med international status er det imidlertid nødvendigt at etablere et større sekretariat 
med stor faglig bredde. Det er derfor besluttet at etablere et sekretariat med tre fuldtidsstillinger. 

Sekretariatet sammensættes af en sekretariatschef, en udviklingsmedarbejder og en 
kommunikationsmedarbejder, hvor sekretariatschefen ansættes som den første. 

Sekretariatschefen skal på kort sigt arbejde på at øge den nationale interesse for Hærvejen og 
varetage en koordinerende rolle i forhold til, at kommunerne opgraderer vejen, skaber sammenhæng 
mellem vejen og allerede eksisterende vandre- og cykelruter, som kan forbindes til Hærvejen, og 
identificerer Fyrtårne der er attraktive at besøge. Fyrtårne defineres som større kultur- og 
naturoplevelser, der kan bringes i spil som særlige besøgssteder langs Hærvejen. Sekretariatschefen 
skal endvidere arbejde med det visuelle udtryk, herunder at sikre wayfinding, skiltning, sammenhæng 
og formidling langs Hærvejen. 

Der foreligger også en central opgave med at skabe et tydeligt og markant ejerskab hos samtlige 
Hærvejskommuner, så der er konsensus om opgaver og udvikling. Derfor vil en af de første opgaver 
for sekretariatschefen være at ”tage en runde” hos kommunerne om deres forventninger til 
sekretariatet og udviklingen af Hærvejen. I den forbindelse skal sekretariatschefen og sekretariatet 
bidrage tydeligt til at udbygge samarbejdet og koordineringen mellem de mange kommuner, som 
Hærvejen løber igennem og styrke samarbejdet med andre aktører, frivillige og private samt 
lokalbefolkningen. 

På længere sigt er det en klar ambition, at Hærvejen skal være en attraktion i international topklasse, 
som tiltrækker vandrende og cyklende gæster fra hele verden, og sekretariatschefen bliver en central 
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figur for at indfri denne ambition. Sekretariatschefen skal derfor have et internationalt udsyn og være 
bevidst om, hvordan Hærvejen brandes og synliggøres i udlandet. 

Sekretariatet skal gennem sparring, rådgivning, koordinering og projektledelse sikre ejerskab, viden 
og fremdrift i igangsatte projekter og sekretariatschefen skal endvidere deltage i løsningen af 
sekretariats øvrige hovedopgaver, som forventes at omfatte: 

Koordinering og samarbejde 

• Koordinere møder i Hærvejens repræsentantskab, styregruppe, koordinationsgruppe, råd og 
bestyrelse 

• Sikre ejerskab og fælles standarder og kvalitet blandt medlemskommunerne 
• Skabe og opretholde gode relationer til relevante samarbejdspartnere, herunder med 

destinationsselskaberne, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og Naturstyrelsen, m.fl. 
se i øvrigt: Udvikling af Hærvejen 2021 

• Koordinere overordnede henvendelser og opgaver knyttet til Hærvejen og foreningens drift 
• Rådgive, sparre med og skabe videndeling mellem medlemskommunerne om udvikling af 

projekter relateret til vandring og cykling 
 

Strategiudvikling, projektstyring og faglig formidling 

• Omsætte strategi til konkrete projekter 
• Støtte samarbejdet mellem forskellige aktører med henblik på udviklingen af Hærvejen, 

eksempelvis entreprenører, lodsejere, eventmagere, foreninger og kulturelle interessenter 
• Koordinere arbejdsgrupper og lokale projekter 
• Udvikle projekter vedrørende opkvalificering af ruteforløb, skiltning og faciliteter 
• Opkvalificere natur- og kulturhistorisk viden til formidling 
• Koordinere produktudvikling i samarbejde med erhvervsaktører 

 

Kommunikation og branding 

• Udvikle og opdatere hjemmeside og app 
• Udvikle og opdatere folder og kortmateriale 
• Varetage kontakten til pressen 
• Sikre tilstrækkelig intern kommunikation gennem nyhedsbreve mv. 
• Rådgive, sparre med og skabe videndeling mellem destinationsselskaberne om udvikling af 

markedsføring 
• Udvikle og gennemføre markedsføringskampagner i samarbejde med destinationerne 
• Gennemføre markedsanalyser og segmentering i samarbejde med destinationerne 

 

Fundraising 

• Etablere og vedligeholde kontakten til Nordea-fonden og andre relevante fonde 
• Skrive ansøgninger til fonde 

 

Økonomi og bogføring 

• Udarbejde budgetter og regnskaber 
• Styre projekters økonomi 
• Varetage den daglige bogføring 
• Håndtere løn 

https://referater.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=22357426-24612405-1.pdf&type=bilag&pdfid=126183
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• Rådgive, spare med og skabe videndeling mellem medlemskommunerne om projektøkonomi 
og afrapportering 

 

Monitorering 

• Monitorere trafik, brugertyper mv, 
• Gennemføre brugeranalyser 
• Bearbejde og synliggøøre data 

 

Sekretariatet skal fungere som et hold, som skaber synergieffekter via de forskellige faglige 
baggrunde og kompetencer, som de ansatte repræsenterer.  

 

Personlige egenskaber 

Det er en fordel, hvis den kommende sekretariatschef er interesseret i friluftsliv og i at udforske den 
mangfoldighed af muligheder, naturen giver for oplevelser. 

Sekretariatschefen skal kunne strukturere og formidle budskaber til Hærvejskommunerne og sikre et 
godt og smidigt samarbejde med Hærvejens mange interessenter. 

Sekretariatschefen skal være en visionær og engagerende person, som kan se muligheder, og som 
har et stort drive og en positiv indstilling til de mange opgaver og udfordringer, stillingen indebærer. 
Det er nødvendigt med stærke kompetencer i forhold til at kunne skabe fremdrift, synergi og 
resultater via opbygning af relationer, netværk og partnerskaber. 

Sekretariatschefen skal kunne forstå – og agere i – et politisk styret system, hvor det er nødvendigt 
kontinuerligt at have føling med politiske strømninger, interesser og prioriteringer. 

Det er nødvendigt at have stærke kommunikative og relationelle kompetencer, således at 
sekretariatschefen fremstår som en troværdig, inviterende og informerende ressource, der skaber 
tryghed om initiativer, aktiviteter og opgaver hos Hærvejskommuner og andre aktører. 

For at kunne bestride stillingen, er det nødvendig at have erfaring med projektledelse og 
projektkoordinering, ligesom det er en klar fordel at have erfaring med økonomistyring og fundraising. 

Der er ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men sekretariatschefen skal have 
erfaring med personaleledelse, idet stillingen indebærer ledelse af et sekretariat. 

 

Organisering 

Udvikling Hærvejen er en forening dannet af kommuner langs Hærvejens vandre- og cykelruter, der 
arbejder for at udvikle Hærvejen som et sammenhængende turist- og fritidsområde.  

Medlemskommunerne er Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg, 
Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Vejle, Vejen, Haderslev og 
Aabenraa Kommuner. 
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Foreningen Udvikling Hærvejen er organiseret med et politisk repræsentantskab, en ledelsesbaseret 
styregruppe, en koordineringsgruppe og et sekretariat. Der nedsættes et Hærvejsråd, som 
dialogforum med kerneaktører og arbejdsgrupper efter behov. 

 

Politisk repræsentantskab 

Det politiske repræsentantskab er foreningens øverste ledelsesorgan, hvor borgmestre eller 
rådmænd fra alle Hærvejskommuner er repræsenteret. 

Det politiske repræsentantskab sætter retningen ved at: 

• Vedtage en politisk vision for Hærvejen og godkende en udviklingsstrategi for Hærvejen 
• Sikre overordnede samarbejdsrelationer mellem Hærvejskommunerne 
• Sikre, at der er den nødvendige basisøkonomi for Udvikling Hærvejen 
• Godkende tværkommunale initiativer og handlingsplaner 
• Godkende ændringer i foreningens vedtægter 
• Nedsætte en bestyrelse til at varetage den løbende strategiske ledelse 
• Nedsætte et Hærvejsråd som nationalt dialogforum 

 

Bestyrelsen 

Repræsentantskabet vælger en formand og en næstformand for bestyrelsen ved starten af hver 
valgperiode. Formanden og næstformanden repræsenterer ”Udvikling Hærvejen” udadtil i forhold til 
presse, fonde og andre steder, hvor der er behov for politisk repræsentation, hvor det ikke er 
hensigtsmæssigt, at alle borgmestre/rådmænd er med. Udover formand og næstformand, består 
bestyrelsen af 2 øvrige borgmestre/rådmænd og 3 repræsentanter fra Dansk Kyst og Naturturisme, 
Naturstyrelsen og Hærvejsrådet. 

 

Styregruppen 

Hver Hærvejskommune har en plads til kommunale ledere i styregruppen. Opgaverne i styregruppen 
er at: 

• Være administrativ dialogpartner for det politiske repræsentantskab og bestyrelsen 
vedrørende indsatser, der berører kommunernes administration, forvaltning, budgetter og 
myndighedsansvar 

• Sikre at diskussioner og beslutninger i det politiske repræsentantskab bæres videre til de 
relevante udvalg eller byrådet i hver sin kommune 

• Være udførende og sikre forankringen forvaltningsmæssigt i forhold til sekretariat og 
koordineringsgruppe – under hensyntagen til politiske beslutninger, lovgivning og øvrige 
kommunale hensyn. 

 

Koordinationsgruppen 

Hver Hærvejskommune har en plads i koordineringsgruppen, hvor også destinationer eller 
kommunale turistorganisationer tilbydes en plads for at sikre forankring i turismeerhvervet. 
Koordineringsgruppens opgaver er at: 

• Sikre og udbygge et tæt fagligt samarbejde mellem samarbejdskommunerne omkring 
Hærvejen og relevante temaer knyttet hertil 
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• Gennem styregruppen sikre praktisk koordinering mellem indsatser på tværs af kommunerne 
og destinationer og på tværs af fagområder 

• Være praktiske kontaktpersoner på vegne af kommuner og destinationer, så sekretariatet får 
en nem og koordineret indgang til viden, myndighedsbehandling og servicering i kommuner og 
destinationer 

• Holde overblik over indsatser og projekter i samarbejde med sekretariatet 
• Stå til rådighed for arbejdsgrupper 

 

Der kan nedsættes arbejdsgrupper omkring faglige temaer, projekter og bruger- og servicerelaterede 
emner med udgangspunkt i koordinationsgruppen.  

For at sikre den nationale og regionale dialog og rådgivning fra relevante aktører nedsættes et 
Hærvejsråd med eksterne aktører. Hærvejsrådet har til opgave at: 

• Være dialogforum til det politiske repræsentantskab 
• Give inspiration, rådgivning og viden til arbejdet i Udvikling Hærvejen 
• Være ambassadør for udvikling af Hærvejen over for omverdenen 
• Være repræsenteret i bestyrelsen med en repræsentant 

 

Der etableres endvidere et sekretariat som beskrevet ovenfor. 

 

Fortællingen om Hærvejen 

Hærvejens historie går mange hundrede år tilbage. Den var tidligere tiders hovedfærdselsåre, brugt 
som både handels-, stude- og pilgrimsvej, hvor alle havde ret til at færdes. 

I Jyske Lov fra 1241 beskrev ”Kongens Hærstræde” de større veje til fjerne steder og adskilte dem fra 
dagligdagens småveje til marker og landsbyer. I 1930’erne undersøgte arkæologen Hugo Matthiesen 
gamle vejspor og beskrev dem samlet som Hærvejen, der kommer fra det tyske udtryk ”Heerweg”.  

I dag snor Hærvejen sig gennem Jylland i et cykelspor fra Grænsen til Frederikshavn og et vandrespor 
fra Grænsen til Aars, hvor den deler sig i to og fortsætter til henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals – 
tilsammen over 500 km. 

Hærvejen gennemløber 17 kommuner, hvor de 15 har en strækning af væsentlig længde. Omkring 100 
km. af Hærvejen løber på Naturstyrelsens arealer, og ruterne krydser dermed områder forvaltet af 8 af 
Naturstyrelsens enheder. 

Hærvejens cykelrute blev etableret i 1989 og vandreruten i 1992 og fik navnet Hærvejen, hvor 
cykelruten samtidig blev til den nationale cykelrute nr. 3 mellem Padborg og Nordjylland. Cykelruten 
blev omlagt i 2014, så den fik sit nuværende slutpunkt i Frederikshavn. Det skete samtidig med, at 
Hærvejens vandrerute blev ført videre fra Viborg til Aars, hvor den deler sig i en vestlig vandrerute 
mod Hirtshals og en østlig vandrerute mod Frederikshavn. 

Hærvejen forbinder mod nord til Olavsruten og mod syd til Ochsenweg i Tyskland. Dermed indgår 
Hærvejen nu som en del af en samlet pilgrimsrute mellem Trondheim i Norge og Santiago de 
Compostela i Spanien. 
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Andet 

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

 


