
Direktør for Teknik og Kultur   
Struer Kommune 

Struer Kommune søger en modig, visionær og 
ambitiøs direktør, som kan sætte og holde ret-
ningen, drive udviklingen samt skabe holdbare og 
tydelige resultater.

Opgaven

Direktøren skal bidrage til at sikre, at politiske visioner, 
strategier og beslutninger føres ud i livet og har således en 
vigtig brobyggerrolle mellem det politiske niveau, admini-
strationen og borgerne.

Direktionen skal være karakteriseret ved, at direktørerne 
spiller hinanden gode via åbenhed og en modig tilgang, hvor 
man giver hinanden konstruktivt med- og modspil og tager 
et fælles ansvar med baggrund i et tydeligt ”Vi-perspektiv” i 
opgaveløsningerne. En konkret opgave er med nysgerrighed 
og engagement at identificere fremtidsmuligheder for 
Struer Havn.

Direktøren skal etablere et tillidsfuldt og respektfuldt sam-
spil med de tre centerchefer, der hører under direktørens 
ansvarsområde og give centercheferne plads til at udfolde 
deres viden, faglighed og perspektiver i organisationen. 
Samtidig skal direktøren i relevant omfang give sparring 
til centercheferne og understøtte et godt samarbejde 
mellem disse. 

Der foreligger en væsentlig opgave med at skabe optimale 
rammer for ledere og medarbejdere i den samlede organi-
sation, således at Struer Kommunes ambition om at være 
en højkvalitetskommune får de bedste betingelser for at 
blive udlevet. 

Den nye direktør skal anlægge et perspektiv, hvor der er 
fokus på muligheder, fremgang og vækst med udgangs-
punkt i en positiv historiefortælling om Struer Kommune. 
Det er vigtigt at kunne samtænke opgaverne under Teknik 
og Kultur på en måde, så synergierne og perspektiverne 
bliver tydelige og udfoldes til gavn for kommunen og kom-
munens borgere.

I Struer Kommune er der en række højteknologiske virk-
somheder, og bl.a. med det verdenskendte Bang & Olufsen 
“i spidsen” er Struer Kommune den kommune i landet, som 
målt pr. indbygger har den største koncentration af tek-
nologiarbejdspladser. Direktøren skal bidrage til at styrke 
denne position.

Samarbejdet med medarbejderne skal have høj prioritet, og 
der lægges stor vægt på et tæt og involverende samarbejde 
i MED-systemet.

Direktøren skal have god økonomisk forståelse og være 
garant for sikker økonomistyring.

Direktøren ansættes med reference til kommunaldirektør 
Jesper Thyrring Møller og indgår i direktionen. Direktionen 
består af kommunaldirektøren og to direktører.

Personen 
Den nye direktør skal først og fremmest besidde gode per-
sonlige og sociale kompetencer som grundlag for at fungere 
optimalt i stillingen. Hertil kommer tydelige ledelsesmæssige, 
kommunikative og relationelle kompetencer.

Direktøren skal have visioner og ambitioner på kommunens 
vegne og være på forkant med at identificere fremtidige 
udfordringer og vilkår, som vil påvirke udviklingen af Struer 
Kommune. 

Den kommende direktør skal have grundigt indblik i vilkårene 
i den kommunale virksomhed samt have kompetencer i 
forhold til økonomistyring i en kommunal kontekst.

Struer Kommune søger en direktør, der ser kombinationen 
af Teknik og Kultur som en inspirerende og motiverende 
mulighed med store potentialer, som direktøren kan omsæt-
te til resultater. 

Direktøren skal være en dygtig og naturlig kommunikator, 
som trives med ”at snakke” med folk og dyrker netværk og 
relationer som en integreret del af sit DNA. Direktøren 
kan agere sikkert og på rette vis i pressede situationer og 
formår overbevisende at balancere mellem at ”tage teten” 
og ”stå i baggrunden”.

Direktøren skal praktisere en åben, nysgerrig og modig 
ledelsesstil som grundlag for at sikre udvikling og fortsat 
fremgang for Struer Kommune. Direktøren tager fat i udfor-
dringerne – taler om dem – og løser dem. Åbenhed og tillid 
er nøgleord for direktøren. 

Kvalifikationer i øvrigt:
• Ledelseserfaring og gerne ledelsesuddannelse.

• Erfaring fra en politisk styret organisation.

• Uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau  
med generalistkompetencer.

• Forståelse for de politiske mål, mekanismer  
og tankegange.

• Relevante professionelle netværk og kontaktflader.

Andet
Læs mere om stillingen på www.muusmann.com. Her kan 
stillings- og personprofilen ses.

Tiltrædelse: 1. januar 2022.
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Søg stillingen på www.muusmann.com.

Kontakt gerne kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, tlf. 
29 25 65 11, eller administrerende direktør Chris Petersen, 
MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

https://muusmann.com/
https://muusmann.com/

