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Opdragsgiver Frederikssund Kommune 
 
Adresse Torvet 2 

 3600 Frederikssund 
 Telefon 4735 1000 

 
Primære arbejdssted Kongensgade 18, 3550 Slangerup 
 
Stillinger Centerchef for By og Landskab 
 
 
Refererer til Direktør Teknik, Erhverv og IT, Kristian Nabe-Nielsen 
 
Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende aftale 

om aflønning af chefer på overenskomstvilkår 
  
 
Tiltrædelse 1. januar 2022 
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Direktør, Kristian Nabe-Nielsen 
  Telefon 24 91 25 44  

 eller  
 partner, Mia Fruergaard, MUUSMANN A/S 

  Telefon 21 29 70 79 
 

  Der henvises til Frederikssund Kommunes hjemmeside 
www.frederikssund.dk, hvor der findes relevant materiale om   
kommunen 

Ansøgningsfrist Søndag den 31. oktober 2021 
  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 
   
  Centerchef for By og Landskab  
  1. samtaler:  Onsdag den 10. november 2021 
  Test: Tirsdag den 16. november 2021 

 2. samtaler: Fredag den 26. november 2021 

  

  

  

http://www.frederikssund.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Frederikssund Kommune - tæt på natur og by 

Frederikssund Kommune er det blågrønne Fjordland, hvor to fjorde, tre kyststrækninger, Danmarks 
ældste skovtræer, smukke ådale og natur bidrager til at skabe rammerne for det gode liv og 
hverdagen. Der er over 120 km varieret kyststrækning med plads til udfoldelse, ro og fordybelse. 
Samtidig er kommunen karakteriseret ved levende byer og lokalsamfund, som er præget af 
landskabet, naturen, fællesskaber og med mange bosætningsmuligheder.  

Frederikssund Kommune har gennem de seneste 10 år været igennem en stor udvikling og oplever 
stadig stigende interesse fra udviklere, erhvervsliv og mulige nye borgere. Samtidig er Frederikssund 
beriget af et aktivt og involverende byråd med en masse spændende idéer og ønsker.  

I Frederikssund Kommune er der steder at mødes med andre og være fælles om aktiviteter. Byrum og 
natur byder på mange muligheder, og kommunens faciliteter danner rammerne om et rigt kultur-, 
fritids- og foreningsliv til glæde for borgerne. Der er to lokale teaterscener, to svømmehaller, fire 
biografer samt sportshaller og biblioteker i flere af de større byer. De mange frivillige ildsjæle i 
kommunen igangsætter aktiviteter og får ting til at ske.  

Frederikssund Kommune vil være kendt for sine attraktive rammer og være den foretrukne 
bosætningskommune for borgere, som ønsker at bo og leve i naturnære og levende byer og 
lokalsamfund. 

Der er mange jobmuligheder i Frederikssund Kommune og kommunens unikke placering og 
forbindelser til hele hovedstadsregionen giver muligheder for at pendle til job i andre kommuner 
samtidig med, at familielivet kan fungere. Kommunen har en høj erhvervsfrekvens, en lav ledighed og 
et varieret erhvervsliv.  

Frederikssund Kommune er en veldrevet og velorganiseret kommune og har vedvarende fokus på at 
udvikle sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til gavn for borgere og virksomheder i 
kommunen. Frederikssund Kommune er en ambitiøs og grøn vækstkommune med en positiv 
erhvervsudvikling og befolkningstilvækst.  

Visionen er, at kommunen skal være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret del af 
Hovedstadsregionen og et centrum for udvikling af spændende bo-områder og erhvervsudvikling. 
Frederikssund Kommune er kendetegnet ved handlekraft, pragmatisme, diversitet og ved at få 
tingene til at ske.  

Kun 43 minutters S-togskørsel fra Københavns Hovedbanegård udvikler Frederikssund Kommune 
byen Vinge. Det er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 370 hektar - 
20% større end Ørestaden i København. Vinge bliver langt fra en traditionel forstad. Vinge bliver en by, 
hvor man har landskabet tæt på og naturen lige udenfor hoveddøren. Samlingspunktet i Vinge bliver 
det grønne hjerte - en attraktiv og levende by-fælled, som forbinder byens forskellige kvarterer. 
Vinges fremtidige indbyggertal er estimeret til 10-20.000 indbyggere.  
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Arealmæssigt er Frederikssund Kommune den næststørste kommune i Nordsjælland og har ca. 
45.000 indbyggere. Kommunen har en sund økonomi og har netop vedtaget en ambitiøs 
bosætningsstrategi, hvor målet er, at der i 2050 skal være 65.000 indbyggere. Bosætningsstrategien 
kan ses her.  

 

Den politiske organisation 

Byrådet er sammensat af 23 medlemmer med følgende fordeling: 

Venstre: 9 
Socialdemokratiet: 7 
Det Konservative Folkeparti: 2 
Dansk Folkeparti: 2 
Socialistisk Folkeparti: 1 
Radikale Venstre: 1 
Enhedslisten: 1 
 
Kommunens borgmester er John Schmidt Andersen (V). 

Den politiske organisation omfatter byrådet, økonomiudvalget og otte stående udvalg: 

• Fritids- og kulturudvalget 
• Opvækstudvalget 
• Plan- og miljøudvalget 
• Social- og sundhedsudvalget 
• Teknisk udvalg 
• Uddannelsesudvalget 
• Velfærdsudvalget 
• Vækstudvalget  

Der er endvidere nedsat et udvalg for By og Land (§ 17, stk. 4 udvalg). 

 

Den administrative organisation 

Kommunaldirektøren står i spidsen for direktionen, som udover kommunaldirektøren består af fire 
direktører.  

Frederikssund Kommune består af fire direktørområder og i alt 10 centre, som angivet nedenfor: 

https://muusmann.com/wp-content/uploads/2021/09/bosaetningsstrategi-frederikssund-kommune-2050.pdf
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Den kommende centerchef refererer til direktør for Teknik, Erhverv og IT, som også er direktør for 
Center for Ejendomme og IT. Gennem de seneste år har Frederikssund Kommune arbejdet målrettet 
med at styrke samarbejdet på tværs af direktørområder, centre og afdelinger. Den nye centerchef for 
By og Landskab vil have et tæt samarbejde med centerchefen for Center for Ejendomme og IT samt 
direktøren. Centerchefen supporterer relevante fagudvalg, som i indeværende byrådsperiode er 
Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Vækstudvalget samt Udvalget for By og Landskab.  

Center for By og Landskab har 73 medarbejdere inklusiv ledere og har følgende fire afdelinger, med 
hver deres afdelingsleder:  

• Byg og Miljø 
• Klima og Natur, herunder Affald 
• Plan og Erhverv 
• Vej og Trafik 

 

Vision, ledelsesgrundlag og strategier 

Overskriften for den overordnede vision for Frederikssund Kommune er ”Gode forbindelser”: 

 

Gode forbindelser. Vi satser på nærvær. 
Den naturlige forbindelse. Vi satser på synlighed. 
Den lærerige forbindelse. Vi satser på viden. 
Den personlige forbindelse. Vi satser på borgere og virksomheder. 
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I Frederikssund Kommunes ledelsesgrundlag beskrives den gode leder således: 

• Er dygtig til at udøve ledelse i hverdagen – ledelse med fokus på opgaven, styring af 
ressourcerne og gennem brug af bevidst kommunikation. 

• Er engageret i opgaven i både det lille fællesskab på arbejdspladsen og samtidig også er 
engageret i det store fællesskab på tværs i kommunen. 

• Samarbejder med andre på en professionel, imødekommende og involverende måde. 
 

Aktuelt arbejdes på et organisatorisk udviklingsprojekt under overskriften ”Sammen om 
Frederikssund”, og i løbet af 2021 vil der blive gennemført en bred, involverende proces blandt ledere 
og MED-repræsentanter inden strategien forventeligt godkendes omkring årsskiftet. Strategien er 
fokuseret omkring udviklingssporene Mennesker, Opgaven og Relationer: 
Udviklingssporet Mennesker handler om at skabe attraktive arbejdspladser med dedikerede og 
ansvarlige medarbejdere, som har fagligheden i fokus, og hvor ledere og medarbejdere har de rette 
kompetencer og leverer de bedst mulige ydelser til kommunens borgere og virksomheder. 
Udviklingssporet Opgaven handler om løbende at udvikle og forbedre den måde, som opgaverne løses 
på, blandt andet ved at afprøve nye måder at gøre tingene på og samarbejde med andre aktører for 
således at få nye input og vinkler på udfordringer og løsninger på disse. 
Udviklingssporet Relationer handler om samarbejde om løsninger, hvor de mange forskellige 
fagligheder og kompetencer, der er i kommunen, bringes i spil for at give den bedste service for 
borgere og virksomheder, og hvor Frederikssund Kommune påtager sig rollen som facilitator af 
samarbejder i nye fællesskaber, internt og eksternt og på tværs i kommunen.  
Et foreløbigt oplæg til ”Sammen om Frederikssund” kan ses her, og øvrige politikker, planer og 
strategier for Frederikssund Kommune kan ses her.  
 

 

Figur 1 Uddrag fra 'Sammen om Frederikssund' 

https://www.frederikssund.dk/service/Organisation/Personalepolitik/sammen-om-frederikssund
https://www.frederikssund.dk/Politik/Politikker-og-planer
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Foto: Kennet Jensen 

 

Hovedopgaver for centerchefen for By og Landskab  

Udover anlæggelsen af Vinge er der mange større projekter i gang, som centerchefen dels vil være 
ansvarlig for og dels deltage i arbejdet omkring. Det er fx Ny Idrætsby, Kulturhavn og Maritimt center 
og på sigt andre anlægsprojekter, som besluttes politisk. En anden af centrets store opgaver og et 
politisk vigtigt projekt er “Den grønne omstilling”, herunder styrkelse af klima- og miljøindsatsen via en 
klimahandleplan, som har fokus på løsninger indenfor energisektoren, bedre transportløsninger og 
fossilfri drift af kommunen. Indenfor naturområdet er der fokus på et mål om at bevare og udvikle 
kommunens unikke natur. 

Centerchefen får en central opgave i at bidrage til kommunens arbejde med at styrke samarbejdet på 
tværs af centre og være nysgerrig på, hvordan opgaverne kan løses på nye måder og i nye 
samarbejder, både internt og eksternt. Centerchefen forventes at have lyst til at lede efter 
muligheder og løsninger i blandt andet lovgivningen, når fx erhvervsliv, udviklere eller politikere 
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banker på døren med spændende idéer. Centerchefen træder samtidig ind i arbejdet med at 
implementere ’Sammen om Frederikssund’. 

Centerchefen for By og Landskab skal balancere og overskue en stor og kompleks opgaveportefølje 
og formå at prioritere i dette krydspres. Som en del af porteføljestyringen forventes centerchefen at 
kunne tematisere ønsker i et strategisk sigte og kunne skabe overblik og sammenhæng for både 
politikere og medarbejdere. Centerchefen bliver garant for at løse opgaver med høj faglig kvalitet og 
forventningsafstemme realistiske kadencer hele vejen rundt i organisationen.  

Frederikssund Kommune har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Den nye centerchef skal fortsat 
styrke og opbygge relationer samt skabe arbejdsgange, så centeret opleves imødekommende og 
løsningsorienterede i dialogen med virksomheder.  

Centerchefen skal lede gennem ledere og have interesse for det nære samarbejde med centret, 
chefkollegaer og direktøren. Centret er karakteriseret ved en kompetent og mangfoldig 
personalegruppe, der vil udviklingen og Frederikssund Kommune. Centerchefen skal kunne afkode 
stemningen hos medarbejderne og holde sig opdateret om opgaverne i centret. Samtidig skal 
centerchefen have blik for kompetenceudvikling af medarbejderne, både i forhold til rekruttering og 
fastholdelse og også i forhold til at klæde medarbejderne fagligt på til selvstændigt at løse opgaverne 
med engagement, udsyn og kvalitet.  

Centret har en stor mangfoldighed, også i uddannelsesmæssig baggrund. Centerchefen skal derfor 
formå at lede forskellige faggrupper og sikre fælles rammer for koordinering og synergier mellem 
forskellige kompetencer for at opnå de bedste og mest unikke løsninger. Og således fortsat opbygge 
en god kultur i centret, hvor alle arbejder mod samme mål.  

 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer for centerchefen for By og 
Landskab 

Den nye centerchef forventes at være energisk og en drivende kraft i at omsætte byrådets ambitioner 
og ønsker til mærkbare resultater for borgerne. Chefen skal tænke og agere strategisk og tage ansvar 
for en ambitiøs opgaveportefølje og sikre realistiske kadencer ved at kunne lede 360 grader og trives i 
mødet mellem mange interessenter. Det er her væsentligt, at den nye centerchef kan overskue og 
vejlede til gode prioriteringer.  

 

Stærke strategiske og kommunikative kompetencer er en forudsætning for, at chefen kan indfri 
organisationens forventninger. Der er en flad struktur i organisationen og centerchefen vil være i tæt 
dialog med byråd og direktion. Centerchefen skal kunne lytte og være imødekommende for nye idéer 
alle steder fra. Lederskabet skal være karakteriseret ved en person, som er tillidsskabende og 
inviterende i mødet med andre kombineret med faglig respekt og anerkendelse. 

 

Som centerchef i By og Landskab er det vigtigt at kunne navigere i en politisk virkelighed med mange 
dagsordener. Det er derfor en fordel med indsigt i det tekniske område, herunder planloven, 
klimatilpasning samt en forståelse for erhvervslivets store betydning for Frederikssund Kommune.  
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Centerchefen skal have udsyn, interesse for netværk og lade sig inspirere af udefrakommende 
tendenser og bevægelser. Dette for at bidrage med faglig inspiration til politikere, ledere og 
medarbejdere og samtidig sikre, at Frederikssund Kommune fremstår som en attraktiv kommune for 
borgere, turister og erhverv.  

 

Der vil i øvrigt blive lagt vægt på følgende personlige, faglige og ledelsesmæssige kompetencer:  

 

• Forståelse og indsigt i en politisk styret organisation, herunder kunne agere hensigtsmæssigt 
i rollen som kommunal chef, der understøtter og inspirerer til politiske drøftelser. 
  

• Et energisk drive kombineret med sans for humor, der skaber entusiasme hele vejen rundt for 
at skabe gode resultater. 
 

• Tænke strategisk i brede samarbejder på tværs af organisationen og med eksterne 
samarbejdspartnere og samtidig evne at dykke ned i centrets faglighed og understøtte 
opgavevaretagelsen.  
 

• Et tydeligt overblik og en analytisk kapacitet, der sikrer porteføljestyring med respekt for 
mange forskelligartede interessenters ønsker og centrets arbejdskapacitet.  
 

• Stærke relationelle kompetencer og evnen til at lytte og lede både opad, nedad og til siden 
samt interesse for et tæt og involverende samarbejde med MED-organisationen og 
varetagelse af trivslen i centret.  
 

• Talent for ledelse og lyst til at udvikle eget lederskab samt kunne udfordre og stille 
spørgsmålstegns ved plejer, også opadtil.  

 

• Anerkendt og respekteret i samspillet med andre ved en ordentlighed, empatisk adfærd 
og godt kollegaskab. 
 

 

Uddannelsesmæssig baggrund 

Centerchefen forventes ikke at have en specifik uddannelsesmæssig baggrund. Det vil være en 
fordel, men ikke et krav, med erfaring fra ledelse på samme niveau, og der skal være et stærkt talent 
for og lyst til ledelse samt en indsigt i og nysgerrighed på centrets forskellige fagområder.  

Den nye centerchef forventes endvidere at have erfaring fra en politisk styret organisation.  

 

Andet 

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


