
her Jette Vibe-Petersen, der går
på pension.
MarleneØhrbergKrag, 45 år, er
cand.med. fraKøbenhavnsUni-
versitet 2003,master i internati-
onalmedicin 2006 og speciallæ-
ge i almenmedicin 2014, begge
dele fraKøbenhavnsUniversi-
tet, desudenmaster i offentlig
ledelse i år fraCBS. Tidligt i sin
karriere var hunblandt andet i
en årrække ansat i Zimbabwe og
i Tanzania og har arbejdet som
speciallæge i almenmedicin i
seks år, efterfølgende afdelings-
læge iKøbenhavn, indenhun for
små seks år siden kom til Sund-
hedsstyrelsen, hvor hun siden
oktober 2018 har været center-
chef for evidens, uddannelse og
beredskab.Det er herfra, hun
skifter til stillingen somcenter-
chef for kræft og sundhed iKø-
benhavnsKommune.

Esbjergs økonomi-
direktør til Odense
EddieDydensborg, forud øko-
nomidirektør i EsbjergKom-
mune, overtager stillingen
somøkonomidirektør i Odense
Kommune– efter SarahGaarde,
der i august blev økonomi- og
arbejdsmarkedsdirektør i Vejle
Kommune.
EddieDydensborg er 45 år og
cand.oecon. fra SyddanskUni-
versitet. Efter sin eksamen i
2002 blev han økonomisk kon-
sulent i KoldingKommunes
social- og beskæftigelsesfor-
valtning.Herfra rykkede han
i 2006 til OdenseKommunes
borgmesterforvaltning, hvor
han blev økonomisk konsulent i
økonomisk sekretariat – og blev
året efter budget- og analysechef
samme sted. I april 2009 blev
EddieDydensborg administrati-
onschef i Børn ogUnge iHorsens
Kommune og skiftede i septem-

ber 2010 til AssensKommune
somøkonomichef.Herfra kom
han i september 2011til Esbjerg
Kommune somøkonomichef og
blev senere økonomidirektør
samme sted. EddieDydensborg
tiltræder 1. december somøko-
nomidirektør i OdenseKommu-
ne og dermed chef forØkonomi
ogDigitalisering.Han er sam-
tidig formand for kommunens
tværgående stabschefforum.
Hanbor iKolding.

København henter
chef for direktionsse-
kretariat i ministerium
Efter næsten 12 år i Børne- og
Undervisningsministeriet er
CecilieWulf Juul Jørgensen
rykket til Københavns Kom-
mune, hvor hun er blevet chef
for direktionssekretariatet i
økonomiforvaltningen. Hun
har overtaget denne stilling ef-
ter Ditte Steen, der i august blev
chef for policy- og ledelsesse-
kretariatet i Justitsministeriet.
CecilieWulf Juul Jørgensen er
39 år og cand.scient.adm. fra
Roskilde Universitetscenter.
Efter sin eksamen i 2009 blev
hun ansat i Børne- og Undervis-
ningsministeriet som fuldmæg-
tig og arbejdede primært på
grundskoleområdet, senest som
chefkonsulent, indtil hun i april
2018 blev kontorchef formini-
ster- og ledelsessekretariatet.

Fra filmskolen til
kulturchef i Lolland
Morten Hatorp, forud admini-
strationschef ved Den Danske

Job-
skifte
JOBSKIFTE

Fornyet direktion i
Kerteminde
Efter små tremåneder somkon-
stitueret kommunaldirektør i
Kerteminde harKerteminde
Byråd fastansat Anders Bjæl-
dager i stillingen, ogClaus Lage,
hidtil områdedirektør, tiltræder
ennyoprettet stilling somvice-
kommunaldirektør.
Anders Bjældager blev konstitu-
eret somkommunaldirektør, da
den daværende i stillingen, Tim
Jeppesen, rykkede til Lolland
pr. 1. august i år somprogramdi-
rektør for byudviklingsprojek-
tet ”Nakskov 2030”.
Anders Bjældager, 43 år, er
cand.scient.adm. fraRoskilde
Universitet og har en leder-
uddannelse fraCopenhagen
Business School. Efter sin
eksamen fraRUC i 2003 blev
hanudviklingskonsulent ved
FrederiksborgAmt og skiftede
i 2007 til en konsulentstilling
iKL’s konsulentvirksomhed.
Herfra komAnders Bjældager i
2008 til SlagelseKommune som
projekt- og analysechef og blev
i november 2012 kommunens

økonomichef, i juni 2018 udvi-
detmeddigitaliseringsområdet.
I august sammeår skiftede han
til KertemindeKommune som
direktør for børn- og ungeom-
rådet samtældre-, handicap- og
sundhedsområdet.
Claus Lade, 47 år, er cand.negot.
i strategi, organisation og le-
delse fra SyddanskUniversitet
og har en lederuddannelse fra
businessskolen INSEAD. Efter
sin eksamen fra SDU i 2001 var
Claus Lade tilknyttet konsu-
lentvirksomheden Incitare A/S,
var delsmedejer og fra 2008
direktør for forretningsudvik-
ling. I 2010 blev han partner
og rådgivningschef i rådgiv-
nings- og revisionsselskabet
BDODenmarkA/S og skiftede
i november 2014 til Syddansk
Erhvervsskole som ressource-
direktør, framarts 2018 vicedi-
rektør. Ligesom Anders Bjæl-
dager kom han i august 2018
til Kerteminde Kommune som
direktør.
Begge tiltrådte deres stillinger
med virkning fra 1. november.

Centerchef fra
Sundhedsstyrelsen til
København
Marlene Øhrberg Krag, der er
centerchef i Sundhedsstyrel-
sen, tiltræder 1. december som
chef for Center for Kræft og
Sundhed i Københavns Kom-
munes sundheds- og omsorgs-
forvaltning. Hun efterfølger
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Filmskole, er blevet sektorchef
for kultur, fritid og borgerser-
vice i Lolland Kommune. Han
efterfølger i denne stilling Per
Voetmann, der fratrådte for
godt halvandet år siden for at
blive administrerende direktør
i 15. Juni Fonden, der støtter
kultur, natur, sociale formål
og jagt. Morten Hatorp, 40 år,
er er cand.mag. i historie og
socialvidenskab fra Roskilde
Universitet i 2007 og deref-
ter fuldmægtig/sektionsleder
i Kulturministeriet, hvor han
2011-2014 var ministersekre-
tær. I august 2014 blev han
administrationschef ved Den
Danske Filmskole, og det var
herfra, at han i oktober i år
kom til Lolland Kommune som
sektorchef for kultur, fritid og
borgerservice.

Børne- og ungechef i
Fredericia fastansat
Magnus te Pas, hidtil konsti-
tueret koncernchef for børn og
unge i Fredericia Kommune,
er blevet fastansat i stillingen.
Han var konstitueret i et halvt
år, og stillingen var også forud
besat ved konstituering.
Magnus te Pas er 46 år og læ-
reruddannet fra Århus Dag- og
Aftenseminarium, desudenma-
steruddannet i offentlig ledelse
(MPA) fra SyddanskUniversi-
tet. Efter sin lærereksamen i
2000 varMagnus te Pas blandt
andet skoleleder på Fælleshåbs-
skolen i Vejle Kommune og på
Morten Brørup Skolen i Skan-
derborg Kommune, inden han
imarts 2017 kom til Fredericia
Kommune somdistriktsleder
på Kirstinebjergskolen. I april
2020 blev han konstitueret
børne- og ungechef, og siden 1.
oktober har han været fastansat
i stillingen.

Bornholms forsy-
ningsdirektør til
Frederiksberg
Rasmus SielemannChristen-
sen, der er administrerende di-
rektør for Bornholms Energi- &
Forsyning, rykker ved årsskif-
tet til hovedstaden, idet han 1.
januar tiltræder som admini-
strerende direktør for Frede-
riksberg Forsyning. Han efter-
følger her SørenKrøigaaard,
der efter fem år i stillingen øn-
sker at hellige sig rådgivning og
konsulentvirksomhed og samti-
dig fåmere tid til familien.
Rasmus SielemannChristensen
er 45 år og har været direktør
for Bornholms Energi- og For-
syning siden juli 2016. Efter fem
år på posten har han valgt at
flytte sin familie og fremtidige
arbejdsliv tilbage til Sjælland.
Han har sidste arbejdsdag på
Bornholm den 11. december.

Ny plan- og miljøchef
i Hvidovre
JakobKarlshøj, forud kontor-
chef i Energistyrelsen, tiltrådte
i august som chef for Hvidovre
Kommunes Center for Plan og
Miljø. Han har overtaget stil-
lingen efter AnjaWhittard Dal-
berg, der som tidligere omtalt er
blevet områdechef for teknik og
miljø i Rudersdal Kommune.
JakobKarlshøj er 47 år og cand.
scient.pol. fra Københavns Uni-
versitet 2001. Han blev allerede
i 2000 ansat som sektionschef,
senere kontorchef, i Transport-
og Boligministeriet og var i to
omgange, i alt små tre år, ud-

sendt som transportattache ved
den danske ambassade i Bru-
xelles. I august 2019 skiftede
han til Energistyrelsen som
kontorchef i Center for Ener-
giadministration. Og det var
herfra, at han kom til Hvidovre
Kommune somCenterchef for
Plan ogMiljø.

Ny beredskabs-
direktør i Vestsjælland
Vestsjællands Brandvæsen,
som indtil årsskiftet dækker
Lejre, Sorø, HolbækKalund-
borg og Odsherred kommuner,
har fastansat Lars Karlsen,
hidtil konstitueret beredskabs-
direktør. Han har været ansat
ved Vestsjællands Brandvæ-
sen siden 2016, da den fælles-
kommunale organisation blev
dannet. Han var forud bered-
skabsinspektør vedOdsherred
Brandvæsen, en af de fem part-
nere. Lars Karlsen har en fortid
på næsten 15 år ved Falck, hvor
han senest var stationsleder for
Holbæk og Ringsted. Han blev
konstitueret beredskabsdirek-
tør, da forgængeren, Helle Sø-
eberg, for et år siden fratrådte
og gik på pension. Hun havde
været leder, siden Vestsjællands
Brandvæsen blev etableret.
Hunhar en fortid som teknisk
direktør iHerlevKommune
2000-2008 og var efterfølgende
Herlevs kommunaldirektør ind-
til ansættelsen somberedskabs-
direktør.

FARVEL TIL

Gladsaxes kommunal-
direktør på pension
BoRasmussen har besluttet at
fratræde sin stilling som kom-
munaldirektør ved udgangen af
marts 2021 for at nyde sit otium
og brugemere tid sammenmed
sin familie. Bo Rasmussen har
været kommunaldirektør i
Gladsaxe siden 1. juni 2012. Han
er 66 år og cand.scient. i geo-
grafi 1983med bifag i psykologi
og pædagogik. Og han afslut-

tede i 2002 enmaster i offentlig
administration (MPA). Efter
sin universitetsuddannelse var
han undervisningsassistent,
gymnasielærer og senest fami-
lierådgiver vedHerlev Kom-
mune, inden han i 1988 blev
ansat vedKøbenhavns Kom-
mune i sekretariatet formagi-
stratens 4. afdeling (teknik og
miljø). Her var Bo Rasmussen
vicekontorchef, da han i 1997
rykkede over imiljøkontrollen
som kontorchef. I 2001 blev han
udviklings- og ressourcechef
samme sted og tre år senere vi-
cedirektør. Under ansættelsen i
miljøkontrollen var han udlånt
til chefstillinger andre steder
og var fungerende sekretari-
atschef i en nyetableret teknik-
ogmiljøforvaltning, da han i
2006 rykkede til Albertslund
som kommunaldirektør. Og det
var herfra, at han i 2012 kom
til Gladsaxe som kommunaldi-
rektør. Bo Rasmussenmodtog i
2011 prisen somDanmarks bed-
ste kommunale topleder af Cen-
ter for Offentlig Kompetence og
Kommunaldirektørforeningen.

RUNDE ÅR

70
Poul Lindor Nielsen (S), tidli-
gere borgmester og kommunal-
politiker siden 1974, fylder 70 år
den 18. november. Han indledte
sin kommunalpolitiske karriere
sommedlem af RamsøKom-
munalbestyrelse og blev i 1990
Ramsøs borgmester. Da Ramsø
i 2007 indgik i dannelsen af den
nye, større Roskilde Kommune,
blev Poul Lindor Nielsen den
nye kommunes borgmester.
Han trak sig tilbage fra borg-
mesterposten imaj 2011, og den
nuværende kulturminister, Joy
Mogensen (S), overtog dengang
posten. Poul Lindor Nielsen
fortsatte i byrådet, hvor han i



øjeblikket ermedlemaf kultur-
og idrætsudvalget og af plan- og
teknikudvalget. Poul Lindor
Nielsen er oprindeligt udlært ty-
pograf og var forlagskonsulent i
AOF, indtil han overtog borgme-
sterhvervet i Ramsø.

60
Kåre Harder Olesen (V),
senior compliance officer og
medlemaf BallerupKommu-
nalbestyrelse siden 1998, fylder
60 år den 8. november.Han er 2.
viceborgmester, næstformand
i social- og sundhedsudvalget
samtmedlemaf økonomiudval-
get. Desuden i bestyrelsen for
forsyningsselskaberneNovafos
VandBallerupA/S ogNovafos
SpildevandBallerupA/S.Han er
desudennæstformand for den
øko-sociale virksomhedGran-
toftegaard. KåreHarderOlesen
er bankuddannet ogmarkedsfø-
ringsøkonom.Hanhar i over 22
år (heraf de seneste 15 år) været
ansat i DanskeBank, hvor han
nu er senior compliance officer.

50
John Pawlik (Ny Borgerlige),
tømrermester og medlem af
Vordingborg Kommunalbe-
styrelse siden 2014, fylder 50
år den 11. november. Han er
oprindeligt indvalgt for Dansk
Folkeparti, men skiftede i for-
året til Ny Borgerlige. John
Pawlik er medlem af udvalget
for arbejdsmarked og uddan-
nelse og af udvalget for plan
og teknik. Han er oprindeligt
uddannet maskinsnedker, men
blev senere som voksenlærling
uddannet tømrersvend. Han
har i 16 år været selvstændig
tømrermester og fremstiller
også reklameskilte. Han er des-
uden certificeret fyrværker. I

fritiden kører John Pawlik otte
gange om året racerløb i Le-
gend Car Cup på baner forskel-
lige steder i landet.

Lars Hein (S), faglig konsulent
ogmedlem af TårnbyKommu-
nalbestyrelse i 12 år, fylder 50
år den 18. november. Han har
væretmedlem af kommunal-
bestyrelsen i tre valgperioder:
2002-2006, 2010-2013 og se-
nest siden 1. januar 2018. Lars
Hein er formand for teknik- og
miljøudvalget samtmedlem
af bygge- og ejendomsudval-
get og af børne- og skoleudval-
get, desuden i bestyrelsen for
Tårnby Forsyning og formand
for Grønt Råd for Tårnby og
Dragør kommuner. Lars Hein
er handelsuddannet og har en
kandidat i strategi, organisa-
tion og ledelse fra CBS. Han
var jobkonsulent ved Tårnby
Kommune, da han for godt 10
år siden blev ansat ved HK Stat
Hovedstaden, først en kort tid
som vejleder og efterfølgende i
sin nuværende stilling som fag-
lig konsulent.

40
Charlotte Shafer (K), udvikler
ogmedlem af Lyngby-Taarbæk
Kommunalbestyrelse siden 1.
januar 2018, fylder 40 år den 6.
november. Hun er i kommunal-
bestyrelsenmedlem af kul-
tur- og fritidsudvalget og har
i øjeblikket orlov fra en plads
i børne- og ungdomsudvalget.
Charlotte Shafer er er uddan-
netmarkedsføringsøkonom fra
Niels Brock, og hun har siden
1. december sidste år været an-
sat somudvikler i Arbejdernes
Landsbank. Hun var forud se-
niorkonsulent i en it-virksom-
hed. Charlotte Shafer er aktiv i
lokalområdetmed bl.a. fundrai-
sing ogmarketing for børne-
afdelingen i fodboldklubben
Lyngby Boldklub af 1921.

Kan du stå i spidsen for forandring og
løfte ARBEJDSMARKED til nye højder?

Tønder Kommune søger en ambitiøs og engageret fagchef,
der har lyst til at gøre en forskel og gå nye veje til at få flere
borgere i arbejde.

Strategisk fokus

Forandringsledelse

Relationsledelse

Med denne stilling får du chancen for at blive spiller på et stærkt
hold, der er båret af værdier og relationer.Her hersker en helt sær-
lig Tønder-ånd, hvorman arbejder professionelt i et uformeltmiljø.

Tønder Kommune er veldrevet med høj kvalitet i kerneydelserne,
styr på økonomien og mange spændende udviklingstiltag. Orga-
nisationsstrukturen er flad, beslutningsvejene er korte, og idéer
bliver omsat til handling.

Tønder Kommune har ambitiøse politikere som gerne vil udvikle
kommunen endnu mere og gerne med et langt sigte. Kommunal-
bestyrelsen har vedtaget en Visions- og Strategiplan, der sætter
retning for indsatser inden for sundhed, uddannelse, vækst i er-
hverv og turisme samt bæredygtige bosætningsmiljøer.

Arbejdsmarkedsområdet er højt prioriteret og har stort fokus fra
både politikere og fra kommunens virksomheder. Du overtager en
velsmurt maskine med dygtige medarbejdere og ledere, der har
styr på kerneydelserne. Fundamentet for at skabe udvikling og løf-
te området til nye højder er derfor i orden.

En relativ stor andel af borgere i den arbejdsdygtige alder står uden
for arbejdsmarkedet. Det er din vigtigste opgave, at få flest mulige
af disse borgere i arbejde. Dette kalder på nyemåder at gøre ting-
ene på. Det forventes derfor, at dumed respekt for det bestående
kan udfordre den traditionelle arbejdsmarkedstænkning og finde
nye måder, at løse opgaverne på. Det kræver en kulturforandring,
som du står i spidsen for, og hvor du sikrer følgeskab fra dine lede-
re,medarbejdere og dine tværfaglige samarbejdspartnere.

Du skaber langsigtede resultater i samspil med kommunens virk-
somheder ved at være en seriøs samarbejdspartner for virksom-
hedslederne. Du indgår i eksisterende netværk og etablerer nye
strategiske partnerskaber med erhvervslivet. I forhold til den politi-
ske del af organisationen går du i dialogmed politikerne, så du har
demmed i de nye løsninger, som du udvikler på tværs af organisa-
tionen og i dialogmed dine ledere ogmedarbejdere.

RIG PA TUR

Læs den fulde jobprofil (pdf). Hvis du vil høre mere om stillingen,
er du velkommen til at kontakte Jesper Lund Madsen, Genitor på
telefon 22 89 85 25 - e-mail jlm@genitor.dk eller direktør Grethe
H. Nielsen på telefon 21 32 19 40 - e-mail gahn6@toender.dk. Alle
henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Finder du jobbet interessant, kan du sende ansøgning, CV og an-
den dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Ansøgnings-
fristen udløber den 17. november 2020, kl. 10.00. Angiv venligst
fortrolig mailadresse og telefonnummer til efterfølgende kommu-
nikation.

Ansøgning og kontakt




