Job – og kompetenceprofil:
Teamkoordinator i Kommunikation
i Odsherred Kommune

Tema

Jobbet

Teamkoordinator i Kommunikation
Center for Organisation i Odsherred Kommune søger en fagligt
dygtig og engageret koordinator til kommunens
kommunikationsteam. Teamet består af en
informationsmedarbejder, en informationsassistent, en grafiker på
deltid, en mediegrafikerelev og af koordinatoren selv.
Kommunikationsteamet står for kommunens overordnede eksterne
kommunikation og har en stor rolle i den interne også. Teamet har
ansvaret for kommunens hjemmeside, øvrige hjemmesider,
kommunens Facebook-side, Instagram, intranettet,
kommunikationsstrategien, den overordnede pressekontakt,
sproglig vejledning og rådgivning inden for alskens genrer,
kommunikationen i store kampagner og projekter, designmanualen
m.v. Al arbejdet foregår i samarbejde med borgmester, direktion
og kommunens otte centre.
Du skal indgå i et tæt samarbejde med teamets medarbejdere,
centerchefen og relevante andre medarbejdere og ledere om den
fremtidige retning for formidling i Odsherred Kommune. Derfor
har du erfaring med offentlig kommunikation, kender alle
kanalerne, ved hvad der virker og ikke virker over for forskellige
målgrupper, er sprogligt stærk, og ved hvor netværkene på
kommunikationsområdet befinder sig.
Der er mange indsatsområder for kommunikationsteamet i de
kommende år, og de skal være endnu mere strategisk funderede
end i dag. Vi skal:
•

Gøre det nemmere for organisationen at gøre det rigtige i
forhold til at nå alle medarbejdere med vigtige
budskaber, skrive modtagerrettet, bruge kommunens
designmanual

•

Blive bedre til at komme længere ud i kommunen og i
landet med budskaberne

Tema

•
•

•

Tydeliggøre rollefordelingen mellem forretningen og
formidlingen – hvem gør hvad?
Bruge kommunikation til at bidrage til kommunens vækst
og bruge kommunikation til udvikle kommunens
velfærdsydelser
Fokusere, versionere og prioritere i indsatserne på et
område, hvor man altid kan sige mere, skrive mere, gøre
mere

Det med det strategiske handler om at få den analytiske og
rådgivningsmæssige del lagt oven på produktionssiden af
kommunikation. Det handler også om at få integreret
kommunikation i organisationen som et ledelsesværktøj på linje
med andre ledelsesværktøjer. Og det handler om at kunne svare
på, hvilken information og viden den enkelte har brug for, og hvor
den skal være tilgængelig.
Kommunikationsteamet er ikke større, end at du bliver spillende
træner. Det vil sige, at du på samme tid skal have det strategiske,
faglige og daglige overblik og være producent, konsulent,
projektleder, sparringspartner og koordinator.
Koordinatorrollen handler om at:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Kvalitetssikre og udvikle den kommunikationsfaglige
betjening af organisationen
Styre driften af kommunens kommunikationskanaler og
forholde sig til dem
Planlægge og igangsætte de daglige opgaver, levere faglig
sparring og følge op på kollegers udførelse af
arbejdsopgaver
Koordinere kampagner og længerevarende
kommunikationsindsatser
Udmønte kommunikationsstrategien og lignende tekster og
signaler, der angiver den overordnede retning – og holde
den ajour
Have fokus på smidige, fleksible og koordinerede
arbejdsgange for kommunikation i organisationen
Deltage i det tværgående arbejde i centret
Arbejde på en optimal rollefordeling og
ressourceanvendelse i teamet
Følge op, så teamet når det, som teamet har sat sig for at
nå
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•

Indgå i et tæt samarbejde med kommunens andre centrale
konsulenter, fx jurister, direktionskonsulenter,
økonomikonsulenter og digitaliseringskonsulenter

Der er i det hele taget mange ønsker til kandidaten, men der er til
gengæld god hjælp fra alskens andre funktioner i centret og i
huset: Sekretariatet, HR, Økonomi, Jura, Digitalisering og IT,
Kultur og Fritid m.fl. Du vil få en meget bred kontaktflade og et
tæt, dagligt samarbejde med de andre fællescentre (stabe) på
rådhuset i Højby, hvor Kommunikationsteamet og hele centret
holder til.
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Vi forestiller os,
at du sidder som erfaren konsulent på kommunikationsområdet i
en anden kommune eller en anden offentlig myndighed og ønsker
at træde skridtet frem og blive fagligt ansvarlig for sikker drift,
for nytænkning, for gode medarbejderes udvikling.
Det kan også være, at du har gjort dig dine første
koordinatorerfaringer og har lyst til at udvikle dem yderligere et
sted, hvor der er travl aktivitet og en vedholdende lyst til
udvikling og effektiviseringer. I Odsherred forsøger vi i al fald at
pleje en organisationsånd med fokus på samarbejde, fællesskab
og resultater og i det daglige holde fast i en ganske kort afstand
mellem idé, beslutning og handling.
Hvis det skal siges helt kort, er målet med din ansættelse at stå i
spidsen for en moderne og virkningsfuld kommunikation i og om
Odsherred Kommune.
Kommunens kommunikationsmiljø og de
kommende opgaver

Kommunen har i øjeblikket en Drupal-hjemmeside og et Drupal–
intranet. I løbet af 1-2 år skal vi have fornyet både hjemmeside og
intranet, og vi ønsker at blive i open source, men der er andre
muligheder end Drupal.
Vi producerer film i Dream Broker og grafisk materiale i Adobe
Creative Cloud. Vi bruger SurveyXact til brugerundersøgelser og
Dynamic Template til skabeloner. Kommunen er på vej over i
Microsoft Office 365.
Vi får trykt materiale ”i byen”, når vores egne printere ikke er
gode nok.
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På opgavelisten i 2020-21 står bl.a. at:
•
•
•
•
•

•

Faglige kompetencer

tidsbestilling til alle relevante ydelser
Udbygge samarbejdet med Kultur og Fritid og med
Erhvervsteamet om at tiltrække borgere, iværksættere,
virksomheder, investeringer m.v.
Forberede en Tour de France-folkefest i 2021, fordi feltet
– forhåbentlig, forhåbentlig - cykler gennem det sydlige
Odsherred

Du er god til at:
•

•

•
•
•
•
•
•

Organisatoriske kompetencer

Færdiggøre og udmønte kommunens nye
kommunikationsstrategi
Skabe en ny hjemmeside - odsherred.dk
Etablere et nyt fundament for den interne kommunikation
(hvad er et kommunalt intranet anno 2020?)
Videreudvikle hele kommunens borgerbetjening med

Oversætte tendenser til håndgribelig viden og handling på
et område, der om noget er præget af høj hastighed og
mange forandringer
Sætte en klar strategisk retning for
kommunikationsarbejdet i teamet og skabe klare rammer
for medarbejderne
Motivere og inspirere og arbejde løbende med
medarbejdernes kompetencer
Omfavne kommunens mange opgaver og er interesseret i
at dykke nærmere ned i dem
Beholde overblikket over teamets mange opgaver,
deadlines, tekniske muligheder og relationer
Skrive og tale, så folk forstår det – vi forventer en sikker
tastaturhånd og en godt argumenterende tunge
Projektstyre og har plads til mange forskellige projekter
og processer på tegnebrættet på samme tid
Prioritere mellem opgaver og projekter og kampagner og
deadlines

Du er god til at:
•

Se betydningen af teamets rolle i organisationens samlede
virke

•

Være sparringspartner for forretningens behov for
kommunikationsrådgivning og -løsninger
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•
•

Øvrige kompetencer

Forstå og navigere i en kommunal og en politisk kontekst
Bruge din situationsfornemmelse og dit netværk og spille
dine medarbejdere, din chef og din organisation gode

Du er:
•
•

•
•
•
•

I stand til at bidrage til en konstruktiv, uformel dagligdag,
hvor vi hver dag kommer videre
En person som både hos dig selv og hos medarbejderne i
teamet lægger vægt på nysgerrighed, samarbejde og
opfølgning - og på solide processer og et godt
beslutningsgrundlag
Nysgerrig på din omverden, også uden for kommunen
Tilstrækkelig udadvendt, og selvstændig og systematisk
Initiativrig, arbejdsom og fleksibel
I stand til med humor, gennemslagskraft og vedholdenhed
at håndtere en lille flok ganske garvede, lettere rundkantede entusiaster

Ansættelsesvilkår og ansættelsesprocedure

Stilingen er omfattet af Odsherred Kommunes forsøg med en 4dages arbejdsuge. Det betyder, at mandag-torsdag er arbejdsdage
og fredag-søndag er weekend. ”Fredag er den nye lørdag”, siger
vi. Du skal som udgangspunkt placere 35 timer på ugens første fire
dage og 2 såkaldte kompetencetimer på et tidspunkt (eller
tidspunkter) efter eget valg uden krav om fremmøde. Forsøget er
treårigt, men vi forventer, at ordningen bliver permanent og
bliver udvidet med flere medarbejdergrupper. Det er sådan, vi
arbejder nu til glæde og gavn for både borgere, ledere og
medarbejdere.
Selv om vi har en 4-dages arbejdsuge og har beskrevet den nøje,
så er der en forventning om fleksibilitet fra begge sider, sådan
fungerer det bedst, for der er til tider kommunikationsopgaver om
aftenen eller i weekenden, for kommunen arbejder dag og nat og
alle årets dage.
Der er flekstid og stor frihed under ansvar i jobbet. Dertil: Du får
dygtige kolleger og medarbejdere, og der er personale- og
kunstforening, kaffe i automaten, smil på kanden, flere årlige fagsociale arrangementer, feriefond med sommerhuse til leje, fri
mobiltelefon og muligheder for hjemmearbejde.
Ansøgningsfristen er søndag den 12. januar 2020.
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Ansættelsesudvalget er sammensat af informationsassistent Susan
Jensen, informationsmedarbejder Peter Haugaard, HR-konsulent
Christina Jacobsen Malm og sekretariatschef Thure Jørgensen.
Sidstnævnte er formand for ansættelsesudvalget.
Udvalget gennemfører 1. samtalerunde med 4-5-6 ansøgere og 2.
samtalerunde med 2 ansøgere. Udvalget vurderer ansøgerne ud fra
de faglige, organisatoriske og øvrige kompetencer, der er
beskrevet her i job- og kompetenceprofilen.
Ansøgere til 2. samtale vil gennemgå en Master Person Analyse.
Udvalgets formand indhenter referencer af ansøgere, som bliver
inviteret til 2. samtale. Det sker efter aftale med ansøgerne.
Tirsdag den 13. januar 2020 om eftermiddagen beslutter
ansættelsesudvalget, hvem der skal inviteres til 1. samtale, som
finder sted onsdag den 15. januar. Den 2. samtale finder sted
onsdag den 22. januar om formiddagen, så sæt kryds i kalenderen
allerede nu. Alle samtaler foregår på rådhuset i Højby.
Udvalget stiler efter ansættelse pr. 1. marts 2020.
Der er løn efter relevant overenskomst, kvalifikationer og
erfaringer med faglig ledelse på kommunikationsområdet. Lønnen
forventes at ligge på lønnen som specialkonsulent med tillæg eller
– hvis din uddannelse, viden og erfaring er til det - som
chefkonsulent.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos sekretariatschef
Thure Jørgensen på 23 47 94 13. Send helst en e-mail til
thuj@odsherred.dk om, at du gerne vil ringes op om jobbet.
Udviklings- og karrieremuligheder i jobbet

For den rigtige kandidat vil der være rige udfoldelsesmuligheder
både i bredden og i dybden af kommunikationsområdet, og jobbet
kan derfor føre vidt, både i og uden for Odsherred Kommune.

Arbejdsplads, center, kerneopgave

Center for Organisation, Odsherred Kommune, Rådhuset, Nyvej
22, 4573 Højby.
Du vil få reference til sekretariatschefen, som refererer til
kommunaldirektøren. Du får det faglige ansvar, ikke det
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økonomiske eller det personalemæssige.
Centrets organisering:
•
•
•
•

HR (afdeling)
Digitalisering og IT (afdeling)
Løn (team)
Kommunikation (team)

•
•
•
•
•
•
•

Personalejura (team)
Sekretariatet (team)
Erhverv (2 personer)
Omstilling (2 personer)
Informationssikkerhed (1 person)
Borgerrådgivning (1 person)
NCLF (projekt)

Centrets arbejdsopgaver:
•
•

•
•
•

Sekretariat for borgmester og direktion
Understøttelse af direktørområderne, herunder
tværgående koordinering, projekter og processer
Dagsordensproduktion og koordinering i forhold til byråd
og økonomivalg og visse råd og nævn
Juridisk rådgivning i hele organisationen
Borgerrådgivning
It-sikkerhed
Erhvervsfremme
Organisationsudvikling, ledelsesstøtte, politik- og
strategiformulering
Telefonomstilling og postsortering
Elever og uddannelse
Koordinering af regionale og tværkommunale dagsordner

•
•
•
•
•
•
•
•
•

og projekter (KKR, K-17 m.v.)
Kommunikation, presse, branding
Personalejura
Valg
Digitaliseringsopgaver
GIS
It-drift
Arbejdsmiljø og sundhedsfremme
HR
Løn

•

Arkivering

•
•
•
•
•
•
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•

… og også nogle gange eksterne udviklingsprojekter, fx
Nordisk Center for Lokale Fødevarer, NCLF, som er på vej
til at blive selvstændiggjort

Center for Organisation er et resultat af en sammenlægning i juni
2019 af Center for Sekretariat og Digitalisering og Center for HR,
og det består nu af ca. 60 personer. Centret har af den grund lige
nu to kerneopgavebeskrivelser, som lyder sådan her:
Sekretariat og Digitaliserings kerneopgave er at du - kollega,
politiker eller borger - oplever, at centret og dets medarbejdere
hjælper dig videre, så vi i fællesskab skaber de bedste løsninger
for Odsherred Kommune og Odsherred.
HR styrker - gennem medspil og modspil - produktionen af ledelse
på alle niveauer i organisationen.
Vi er som samlet stab med andre ord sat i verden for at hjælpe
vores omgivelser videre, og de omgivelser skal forstås meget
bredt: organisation, politikere, lokalsamfund, egn. På de interne
linjer handler det ofte om at hjælpe ledere videre og spille dem
gode. Vi arbejder løbende med, hvad kerneopgavebeskrivelsen
betyder for hver enkelt medarbejder, for team, for afdeling, for
center.
Centret er et af to fællescentre (stabe). Det andet hedder Center
for Økonomi og Ejendomme. Læs mere om kommunens
organisation på www.odsherred.dk/organisation.
Odsherred Kommune

Vi plejer at sige, at Odsherred er for folk, der har taget et aktivt
valg om at leve det gode liv midt i Danmark i en unik natur, der
sætter tankerne i bevægelse og inspirerer dem, der vil udvikle
måden, vi lever, oplever, arbejder og driver virksomhed på.
Istidslandskabet, kysterne, kunstnerne, råvarerne og
kulturhistorien er vores styrker og stolthed. Odsherred lægger
særlig vægt på disse styrker og har som geopark opnået
international anerkendelse af dem fra UNESCO.
Man kan også sige det på en anden måde: Her er naturen ikke
noget, vi tager på udflugt til. Det er noget, vi åbner døren til. Det
er der mange, der har fundet ud af. I sæsonen får de 33.000
borgere i vores 12 by- og landsbysamfund besøg af over 100.000
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fritidshusejere og turister. Det gør egnen til Danmarks største
fritidskommune med et liv og et fællesskab, som appellerer til
aktivitet hele året.
Læs mere om egnen på odsherred.dk eller visitodsherred.dk eller
odsherrederhvervsforum.dk. Og læs Byrådets vision for Odsherred
nedenfor.
Odsherred Byråds vision

Byrådet har i 2015 vedtaget en vision for Odsherred. Den lyder
sådan her:
Odsherred Kommune – et naturligt fællesskab
Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og
et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og
arbejde.
I Odsherred har vi deltagende og ansvarsfulde medborgere – både
fastboende og fritids- og sommerhusborgere. Her er plads og rum
til at dyrke fællesskaberne, fx familiefællesskaber, lokale
fællesskaber, erhvervsfællesskaber og foreningsfællesskaber.
Fællesskaberne og vores stærke og initiativrige lokalsamfund skal
vi styrke, samarbejde med og støtte op om. Vi tror på, at vi i
fællesskab skaber de bedste løsninger.
Sammen med en høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service,
et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet er rammerne
for vækst og for det aktive og sunde hverdagsliv serveret.
Vi ser forskellighed som en styrke
Vores lokalsamfund og boformer i Odsherred er lige så
mangfoldige som de mennesker, der bor her. Det ser vi som en
styrke, og vi byder alle velkommen. Her er højt til himlen og rige
udfoldelsesmuligheder for at tænke kreativt og skabe nyt.
Vi er nysgerrige og modige
Vi vil udvikling og er naturligvis nysgerrige på, hvad der sker
omkring os – både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi
tør nye løsninger og går gerne først og hele vejen. Det kræver, at
vi er dygtige til at bryde vanerne og omsætte ord til handling.
Vi har virkelyst
Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til
de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder
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generelt. Vi ved, at vi i fællesskab kan skabe endnu bedre
løsninger. Vi vil gøre, hvad vi må og kan for at hjælpe ”fra idé til
handling”. Det kræver, at vi er dygtige til nytænkning og
handling, og at vi viser respekt, lytter og inddrager. Vi ser dialog
som afgørende for tilfredshed, engagement og forståelse. Gennem
nytænkning, dialog og vores lokaldemokrati skaber vi sammen
vejen til vækst.
Vi er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser
Vi har en mangfoldig række af tilbud, og der er rige muligheder
for gode oplevelser. Vi har en enestående natur, kultur og historie
samt fødevarer af høj klasse. Det er vi stolte af. Det vil - og skal vi prale af, og ikke mindst værne om. Vi skal blive endnu bedre til
at dele de mange gode historier fra vores kommune, så vi både
kan fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og turister.

Dok: 306-2019-286362.
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