
Leder af Patientservice hos Danmarks største psykiatriske privathospital 

 

”Vi vil hjælpe flest muligt, bedst muligt” – vil du bidrage til det? 

Kunne du tænke dig at bidrage til at løse en af de væsentligste samfundsmæssige opgaver med 
at hjælpe børn, unge og voksne med psykiske lidelser, på Danmarks største privathospital 
indenfor psykiatri? 

 

Du bliver en del af et ambitiøst og stærkt dedikeret team 

Hejmdal er en ejer-ledet virksomhed, der har eksisteret siden 2008. Vi er et samlet hold på 80 
fastansatte medarbejdere på tværs af landet. Vi er en virksomhed i stærk vækst og søger nu 
en leder af vores Patientservice, der – som en ”spillende træner” – kan tage ansvar for driften 
af vores Patientservice og fokusere på at sikre en professionel betjening af vores mange 
patienter. 

Hejmdals Patientservice er på mange måder rygraden i vores organisation. Alle patientforløb 
starter og slutter i vores Patientservice, og vores dedikerede medarbejdere i teamet løser 
mange vigtige og meget alsidige opgaver. Alt fra modtagelse af henvisninger og ordrer fra 
vores samarbejdspartnere, indkaldelser til forløb/samtaler, pasning af telefon og reception, 
rapportering til kunder og til sikring af kapacitetsudnyttelse håndteres i dette vigtige team. 

 

Dygtig driftsleder med erfaring indenfor kundeservice, kapacitetsstyring og 
procesoptimering 

Vi søger en Leder af Patientservice som har en stærk lederprofil samt masser af struktur og 
overblik, og som brænder for at konsolidere og sikre driften i afdelingen i samarbejde med 
medarbejderne og Hejmdals øvrige ledelse.  

Vi ønsker, at du som Leder af Patientservice har stærke kompetencer indenfor kundeservice, 
personaleledelse, driftsledelse, kapacitetsstyring, procesoptimering og planlægning. 

Du får ansvar for den daglige drift i Patientservice og vil i rollen også indgå direkte i 
opgaveløsningen. Du får muligheden for at blive en betroet samarbejdspartner, som vil være 
tæt på direktionen i løsningen af opgaven med at sikre Hejmdals drift og kundeservice. 

 

Selvmotiverende, resultatskabende og vedholdende  

Som Leder af Patientservice er din stærke evne til at eksekvere og få tingene til at ske i en 
virksomhed i vækst helt centralt for at lykkes i rollen. Du er dygtig til kundeservice og det falder 
dig naturligt løbende at optimere processer, opstille og nå KPI’er samt prioritere opgaver. Din 



arbejdsstil er vedholdende, og du formår at navigere dig frem til en god løsning – også når det 
går stærkt.  

Vi forestiller os at du kan komme fra mange forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige 
baggrunde. Det afgørende for dette job er, at du brænder for og tidligere har arbejdet med 
personaleledelse, organisering, proces-optimering, kundeservice, kapacitetsstyring, 
planlægning og optimering, og således har et godt fundament indenfor driftsledelse. 

Din arbejdsdag 

Du får fast base på Frederiksberg, og du vil referere til og arbejde tæt sammen med vores 
administrerende direktør Katja Damborg Laut. 

Er du vores nye Leder af Patientservice? 

Lyder det som en spændende stilling for dig, så send os gerne din ansøgning og CV via 
linket senest den 21. januar 2022. Vi forventer at gennemføre samtaler til stillingen den 25. og 
den 27. januar 2022. 

Praktiske oplysninger 

• Arbejdssted: Peter Bangs Vej 5D, 2000 Frederiksberg 
• Ansættelsesdato: pr. 1.3.2022 
• Ansøgningsfrist: 21. januar 2022. 
• Ansættelsessamtaler: Vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler den 25. og den 27. 

januar 2022. 

Ansøgning 

Ansøg via Muusmanns hjemmeside på linket nedenfor.  

www.muusmann.com/stillinger/  

Vi lægger vægt på, at du i din ansøgning tydeligt beskriver, hvad der motiverer dig i jobbet, og 
hvilke af dine kompetencer som matcher jobbet. 

Har du spørgsmål til stillingen, som du ikke kan finde svar på i opslaget eller på vores 
hjemmeside, www.hejmdal.dk, er du velkommen til at kontakte Searchchef hos Muusmann 
Carsten Lysdahl Søgaard på cls@muusmann.com eller Hejmdals Administrerende Direktør 
Katja Damborg Laut på kdl@hejmdal.dk. 
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