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INTRO
Køge Kommune er i gang med en spændende forvandling:
•
•
•
•

Hvor kommunen med sin klassiske købstad og øvrige by- og landsbysamfund, gennem
kvalitetsbevidst og original udvikling transformeres til en moderne by i hovedstadsområdet
Hvor kommunens lokalsamfund og landsbyer værdsættes og udvikles til tidsvarende leve-bo-miljøer
Hvor naturens, kystens og landskabernes kvaliteter beskyttes og benyttes gennemtænkt som
rammer om menneskers liv
Hvor indbyggertallet om relativt få år forventes at runde 67.000, hvor igennem
befolkningssammensætningen ændres i takt med vækst- og velfærdsudviklingen

Eller med andre ord: Køge Kommune som et bæredygtigt, regionalt kraftcenter for hele Sjælland.
Vil du med på den attraktive rejse som direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen? Du har i givet fald solide
direktør- eller cheferfaringer fra en stabil karriere. Du kan sætte mål og retning og er respekteret som en
konstruktiv og løsningsorienteret leder, der arbejder på basis af tillid og respekt. Du har gedigen indsigt i
rammer, regler, praksis og potentialer i kommunernes teknik- og miljøforvaltning i bred forstand. Du er god
til at netværke og samarbejde. Du vil værdsætte at blive en del af holdet, men også et centralt
omdrejningspunkt i en velfungerende udviklingskommune.
På http://www.koege.dk/ findes uddybende viden om kommunen, strategier, politikker, organisation og
aktuelle aktiviteter. Yderligere oplysninger om jobbet fås hos rekrutteringskonsulent Søren Thorup, thorups
kontor på 2168 8708 – www.thorupskontor.dk – og kommunaldirektør Peter Frost på 5667 2346 eller 5667
6808.

JOBBET
Rammer og ansvarsområder
Køge Kommune ledes af Byrådet på 27 medlemmer. Borgmester er Marie Stærke (A). Udvalgsstrukturen
består af Økonomiudvalg og 7 stående udvalg, heraf Klima- og Planudvalget samt Teknik- og
Ejendomsudvalget, som er fagudvalg for teknik- og miljøområdet. Der bor knapt 61.000 borgere.
Befolkningsprognosen viser stor vækst, så der i om 10 år forventes at bo knapt 67.000 borgere – en
stigning, der er næsten det dobbelte af landsgennemsnittet.
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Kommunen ligger godt placeret i Region Sjælland ca. 40 km fra København, med god infrastruktur i kraft af
bl.a. S-tog, IC-tog og regionaltog samt motorveje. Læg hertil Køge Havn, som er i fortsat udvikling og i dag
Danmarks ottende største. Køge by er kommunens centrale midte med ca. 40.000 indbyggere i byområdet;
andre byer og landsbyer er Borup, Ejby, Herfølge, Lille Skensved og Bjæverskov. Kommunens
herlighedsværdier er præget af kyststrækningen, strandene og marinaen i den sydlige del af Køge Bugt;
inde i landet er der smukke grønne landskaber, skov og åbent land, hvor lokalsamfundenes beboere har
gode rammer.
Køge Kommune har det meste: Historie, by, erhvervsliv, kultur, natur; attraktive boligområder og et alsidigt
fritidsliv. Der bygges aktuelt nyt universitetshospital, et nyt byområde i Køge Kyst, ny jernbane København–
Ringsted med station i Køge Nord og et nyt uddannelsescenter i Campus Køge. Kommunen har længe
været god til at se muligheder, til at tiltrække investeringer, virksomheder, arbejdspladser, uddannelses–
institutioner og nye indbyggere. Transportcenter Køge som hele Danmark erhvervscentrum er et af
resultaterne. Køge er stærk på erhverv og spiller i superligaen, når det handler om store virksomheder.
Køge Kommune arbejder som andre kommuner og offentlige instanser kontinuerligt med at skabe balance
mellem indtægter og udgifter. Udfordringen løses gennem offensiv strategisk tænkning og planlægning,
der bringer kommunen på forkant med fremtiden. Det er vigtigt for Byråd og ansatte, at udviklingen er til
størst mulig gavn for kommunens borgere, hvad enten det handler om børnepasning, ældrepleje eller
skoler, kultur- og idrætstilbud.
De kommende år kædes vækstdagsordenen for alvor sammen med bæredygtighed – socialt, økonomisk
og miljømæssigt – som rød tråd i kommunens fortsatte udvikling. Planstrategi 2020 er direkte koblet
sammen med FN’ verdensmål, og placerer hermed Køges udvikling inden for rammerne af den globale
bæredygtighedsramme. Parallelt hermed ønskes samspillet med kommunens borgere og virksomheder
intensiveret gennem dialog, partnerskaber og alle duelige former for samarbejder, der kan fremme en
positiv samfundsudvikling. Teknik- og miljøområdet har en central plads, når disse prioriteringer skal folde
sig ud.
Køge Kommunes administrative organisation tager udgangspunkt i en femmandsdirektion, der består af
kommunaldirektøren og direktørerne for de fire forvaltninger: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Kulturog Økonomiforvaltningen, Velfærdforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Den klassiske
forvaltningsstruktur er velfungerende og bidrager til, at Køge Kommune er veldrevet, bemandingen
kompetent og virksomhedskulturen positiv. Samarbejdet med borgmester og det politiske niveau er godt
og professionelt, præget af loyalitet og gensidig respekt. Drift og udvikling er i dynamisk samspil, bl.a. i
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kraft af et sikkert blik for at sætte stadigt mere fokus på de mange tværgående samspil, der giver
helhedsperspektiv for borgere og virksomheder. Styringskompetencer og fag-faglige kompetencer i
forening bidrager til kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Kontakt, kommunikation og dialog, både på
de indre linjer og eksternt i forhold til kommunens borgere og interessenter, er højt prioriteret.
Direktionen og alle øvrige ledere – centralt som decentralt – står på et ambitiøst ledelsesgrundlag, der giver
ståsted for organisationen, og som bygger bro mellem mange forskelligartede opgaver, fagligheder og
interesser. Der arbejdes ud fra fælles fokuspunkter, som bl.a. fastholder lederne på at løfte den fælles
velfærdsudfordring, tage vare på kerneopgaverne, være resultatorienterede samt arbejde med
organisationens sociale kapital. Ledelsesgrundlaget spiller sammen med organisationens ambitiøse
personalepolitiske grundlag baseret på pejlemærkerne: Åbenhed, ordentlighed, faglighed, indflydelse og
ansvar samt vækst og udvikling.
Teknik- og Miljøforvaltningen løser opgaver, der handler om teknik, miljø, infrastruktur, ejendomme samt
planlægning og byggeri. Forvaltningen er rammen om godt 300 ansatte, hvor af knapt 200 er beskæftiget
ude i marken, primært på vej- og byrumsområdet og på ejendomsområdet. Forvaltningens samlede
driftsbudget er på knapt 400 mio. kr., mens forvaltningens direkte ansvar for anlægsbudgettet i 2020
omfatter 161 mio. kr.
Teknik- og Miljøforvaltningen og dens ansvarsområder er organiseret således:
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Hver af de fire afdelinger ledes af en chef, der med direktøren for bordenden udgør forvaltningens
chefgruppe. Organisationsstrukturen er justeret og forenklet i 2019 – bl.a. ved at samle en række anlægsog driftsopgaver - og man er godt på vej til at konsolidere og effektivisere driften inden for de nye rammer.
Aktivitetsniveauet er højt. Ressourcesituationen stabil.
Teknik- og miljøforvaltningens opgaver og drift betyder meget for rigtigt mange mennesker i hverdagen,
men er samtidig et væsentligt led i Køge Kommunes udviklingsprofil. Som direktør skal du evne at
afbalancere interessen for det borgernære dagligdags overfor de større projekter.
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Både som offentlig myndighed og samarbejdspartner har forvaltningens opgaveløsning stor betydning for
kommunens rammer for at sikre vækst- og bosætningsmuligheder. Løsningerne findes ikke mindst gennem
samarbejde med borgere og virksomheder. Eller som det hedder i Teknik- og Miljøforvaltningens mission:

”Vi passer på” Køge Kommunes natur og miljø, ejendomme og veje. Faktisk er vi den vigtigste aktør i at passe godt
på de værdier som gør det muligt at opretholde Køge Kommunes særegne status som regionalt kraftcenter på
Sjælland. ”Vi udvikler” nye, bæredygtige byområder og planlægger for fremtidens boliger, virksomheder og
kommunale institutioner. Uden planlægning og koordinering af denne udvikling ville Køge ikke få gavn af alle de
gode projekter, som vi er med til at realisere. ”Vi hjælper” borgere og erhvervsdrivende med at komme godt
igennem myndighedssystemets ansøgningsprocesser og afgørelser. Vi sætter en dyd i at lytte til borgerne og
hjælpe med råd og vejledning – også når vi får klager. Vi passer også på hinanden indadtil og vi udvikler og hjælper
hinanden, som kolleger, og på tværs af vores forskellige fagligheder og personligheder.”

Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen refererer til kommunaldirektøren og er ansvarlig for den
samlede ledelse og styring på forvaltningsområderne. Direktøren har det overordnede ledelsesmæssige,
faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for ansvarsområderne, centralt som decentralt, herunder
drifts- og myndighedsopgaver med tilhørende servicefunktioner. Dette indebærer overordnet ansvar for
strategi, implementering, drift, forvaltning, leverancer og udvikling i overensstemmelse med
lovgivningsmæssige, politiske og administrative målsætninger og retningslinjer samt økonomiske
forudsætninger. Direktøren skal altid arbejde for, at politiske beslutninger baseres på et sagligt grundlag, at
de føres ud i livet og at der følges op.
Som direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen vil du spille en central rolle i udviklingsprojektet Køge Nord,
men også være med til færdiggørelse af byudviklingsprojektet Køge Kyst. Der er tale om to store og
omfattende byudviklingsprojekter. Forvent, at du som direktør møder mange interessenter og
samarbejdspartnere, både fra den offentlige og private sektor.
Direktøren er alles direktør på det store og mangfoldige forvaltningsområde. Direktøren leder opad mod
borgmester og kommunaldirektør, til siden i tværgående og kollegiale samspil og nedad og udad i forhold
til chefer, ledere og medarbejdere, også på decentralt niveau. I mangt og meget en central brobygger.
Direktøren har ansvaret for betjeningen af hhv. Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.
I den rolle er direktøren et kompetent bindeled mellem politik og administration. Som direktionsmedlem
tager direktøren aktivt del i organisationens strategiske, tværgående og koordinerende arbejde. For både
direktørkolleger og egne chefer og ledere er direktøren en vigtig sparringspartner.
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Direktøren er nærmeste leder for forvaltningens fire chefer. Direktøren er sammen med cheferne og
chefgruppen ansvarlig for en kompetent bemanding og organisering på både centralt og decentralt niveau
inden for sin forvaltning. En væsentlig del af direktørens ledergerning udøves gennem cheferne og andre
ledere og retter sig tillige mod mange ansatte, som direktøren ikke ser ret tit. At sætte mål og retning og
lede ”på afstand” med strategisk og koordinerende sigte er derfor en kernedisciplin. Direktørens betydning
for arbejdsglæde, trivsel og engagement er stor.
Direktøren er en kulturbærer og rollemodel, der har overblik og styrke til at investere i det tværgående
samarbejde, også ud over egen forvaltning. Over alt i sit virke må direktøren insistere på at fremme
kommunens værdier og på at skabe resultater, også ved at udfordre det bestående. Formidling af stærke
ambitioner og handlekraft som afsæt for dialog med politisk niveau er en vigtig del af opgavebeskrivelsen.
Det gælder ikke mindst i en tid med vækst, hvor nye borgere, nye virksomheder og andre interessenter
møder kommune med andre forventninger på nye måder.
Sammen med borgmester og kommunaldirektør er direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen ofte
kommunens repræsentant i samspillet med eksterne lokale, nationale og internationale interessenter, bl.a.
henset til erhvervs- og boligudviklingen. Direktøren må i disse relationer forvente at skulle orientere sig
bredt, komme ud af rådhuset, tale med folk og investere tid i dialog og forhandlinger af stor betydning for
Køge Kommunes fremtid.
Direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen er det centrale omdrejningspunkt for den politiske betjening og
spiller en central rolle i at være sparringspartner for de to udvalgsformænd og de to stående udvalg,
Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget.

Fokusområder
Den nye direktør bør fra starten tilrettelægge sin indsats ud fra otte fokusområder:
•

•

Du er optaget af borgerne: Fastholder og udvikler indsatsen på alle forvaltningens borgernære
indsatser, herunder på byggesagsområdet og i forhold til veje, infrastruktur og affaldshåndtering,
hvor nye ordninger angiveligt er på vej
Du tager sikkert roret og fører Teknik- og Miljøforvaltningen ind i en ny tid: Skaber overblik over den
samlede Teknik- og Miljøforvaltning for – proaktivt – at kunne tage ansvaret for fremme
sammenhænge, helhedstænkning og målopfyldelse, bl.a. gennem tydelig afstemning af
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forventninger og kvalificerede beslutninger
Du forstærker samspillene i en politisk ledet organisation: Gennem dialog og udvikling af den
politiske afrapportering forbedrer du forudsætningerne for politisk offensive beslutninger, der
matcher morgendagens behov
Du forstår udviklingsdagsordenen: Indtager en central og løsningsorienteret plads i Køges fortsatte
udviklingsarbejde, herunder Køge Nord, Køge Havn, Køge Kyst og de øvrige by- og lokalsamfund bynært som i det åbne land; en styrkelse af og eksperimentering med borgerdialog og -inddragelse
er vigtige byggesten i denne indsats
Du styrker Køges erhvervsprofil: Udnytter viden og indsigt til at Køges plads som en stærk
erhvervskommune befæstes og udbygges, gerne med nye erhvervseventyr
Du er fagligt sikker på hånden: Sikrer kvalitet og fremdrift i kommunens grundlæggende
planlægningsarbejde, herunder i forhold til planstrategi og Kommuneplan 2021 – med målrettet
varetagelse af klimasikring og klimainteresser gennem DK2020 - og indsatsen for andre
bæredygtighedsinteresser – med et vågent øje på FN’s verdensmål
Du tager styringsansvar: Bidrager til sikker anlægsstyring i forhold til den høje anlægsaktivitet – med
fokus på forbedret ledelsesinformation
Du formidler: Du kan bidrage til, at Køge Kommune også i årene der kommer er positivt på
landkortet i kraft af sine reelle resultater og succeser

PERSONEN
Baggrund
Du har chef- eller direktørerfaringer fra en længere stabil karriere i en større organisation. Du er respekteret
som en tillidsbaseret, konstruktiv og løsningsorienteret leder. Du har vist, at du kan sætte retning i kraft af
udsyn og risikovillighed, men også at du respekterer driftsorganisationens hverdag. Du er udadvendt, god
til at netværke og samarbejde, respekterer andre og taler gerne med folk. Du har en faglig ballast, der giver
indsigt i rammer, regler, praksis og potentialer i kommunernes teknik- og miljøforvaltning i bred forstand.
Du har uddannelser, der matcher direktørniveauet.

Kompetencer
Succes som direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune hviler på flest mulige af følgende
kompetencer:
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Lederfærdigheder:
ü Personlig integritet, ordentlighed, ansvarlighed, loyalitet og troværdighed - udstråler naturlig
autoritet gennem selvindsigt, ro og tillid; evne til at inspirere og begejstre samt skabe trivsel og
resultater, gerne med energi, holdninger og et smittende godt humør
ü Overblik og strategisk tænkning – sætter tydeligt mål og retning, får det formidlet i et
meningsskabende helhedsperspektiv og giver feedback
ü Evne til at skabe balance mellem drifts-, myndigheds- og udviklingsopgaver – fordi hele paletten
interesserer – og vilje til at arbejde på tværs – fordi helhed tæller
ü Har både evne og vilje til at forandre, når der er behov; men også til at fastholde det, der virker
ü Du har overblik, metode og solide styringskompetencer med sikker økonomiforståelse og
forståelse for betydningen af rettidig omhu på anlægsområdet
ü Du kan både udfordre, skære igennem, træffe beslutninger og bakke op med flair for præcision,
timing, struktur, stringens og proportioner – med evne til tålmodigt og proaktivt at håndtere
store informationsmængder og kompleksitet
ü Vilje og evne til at lede og skabe resultater gennem andre ledere – med ambition og forståelse
for andres råderum og evne til at håndtere konflikter
ü Praktiserer en tilgængelig, lyttende, motiverende og uformel ledelsesstil, men er samtidig
fokuseret – sparrer gennem dialog, men skaber ikke tvivl om forventninger, beslutninger, mål,
retning og opfølgning
ü Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder i samvirket med medier og med
gennemslagskraft i både små og store rum
ü Analytiske evner i kombination med perspektiverings-, prioriterings- og afslutningsevne
ü Har relevante og virksomme netværk, som du har for vane at trække på
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Faglig og organisatorisk indsigt:
ü Opdateret indsigt i og solid erfaring med de strategiske og organisatoriske aspekter på teknikog miljøområdet bredt, også ud over Danmarks grænser
ü Holdninger til og forståelse for æstetikkens plads, når der by- og erhvervsudvikles
ü Indsigt i det juridiske og forvaltningsmæssige grundlag for kommunernes styring på
fagområderne
ü Udsyn og udviklingsorientering samt næse for organisationsudvikling og innovation
ü Erfaring med design af udviklingsprocessers forløb og timing – med prioritering af transparens
og inddragelse i alle faser
ü Indsigt i det tværkommunale og tværfaglige perspektiv
ü Indblik i hvordan den offentlige sektor fungerer
Navigationsevne:
ü Socialt engagement samt vilje og evne til – med sympati – at arbejde sammen med mange
forskellige mennesker
ü Relations-stærk med den nødvendige fleksibilitet, tålmodighed og robusthed
ü Respekt for demokrati, folkevalgte, politik og lokalsamfund
ü Politisk forståelse og indsigt i den politiske ledelses forventninger og behov
ü Styring og samspil i en politisk ledet organisation både på strategisk, taktisk og operationelt
niveau
ü Vilje til resultatskabelse gennem MED-systemet
ü Er nysgerrig og har drive, er handlekraftig og risikovillig; men er også lydhør, empatisk, fleksibel
og rummelig
Du planlægger at være direktør i Køge Kommune i en længere årrække.
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REKRUTTERINGSPROCES
Ansøgningsfrist for stillingen er den 2. august 2020.
Du sender din ansøgning online via Køge Kommunes hjemmeside.
Der er nedsat et indstillingsudvalg udvalg på syv medlemmer med deltagelse af borgmesteren, tre
medlemmer af Byrådet, kommunaldirektøren samt to chef- og medarbejderrepræsentanter
Udvalget udvælger ansøgere til samtale og rådgiver i det endelige valg af direktør. Udvalget vurderer
ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige, faglige og personlige kompetencer og erfaringer, sammenholdt med
denne job- og personprofil. Konsulenten bistår ansættelsesudvalget i forhold til følgende aktiviteter:

Aktivitet

Dato/periode 2020

Alle ansøgere:
Du får besked, hvis du indkaldes til 1. samtale

Den 10. august efter kl. 14

Ansøgere, der indkaldes til 1. samtale:
1. samtale

Den 13. august i tidsrummet 9-13 eller den 14. august i
tidsrummet 9-13

Du får resultatet af og feedback på 1. samtale

Den 14. august efter kl. 15

Ansøgere, der går videre efter 1. samtale:
Gennemførsel af JTI-typeanalyse samt fokusinterview (testning
og validering af præferencer og kompetencer)

Perioden 15.- 22. august

Indhentning af referencer

Perioden 15.- 22. august

Dialog med kommunaldirektøren

Perioden 15.- 22. august
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Aktivitet

Dato/periode 2020

2. samtale

Den 24. august i tidsrummet 10-15

Du får resultatet af og feedback på 2. samtale

Den 24. august efter kl. 17

Den nye direktør tiltræder

Den 1. oktober
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Som ansøger må du som minimum påregne at kunne møde til de to samtalerunder (som hver varer en time
til halvanden) samt afsætte i alt ca. fire timer til forberedelse og gennemførelse af JTI-typeanalyse og
fokusinterview i den nævnte periode.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Ansættelse sker efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. Det samlede lønniveau inkl. tillæg er
ca. 1.200.000 kr. årligt plus pension.

Søren Thorup, thorups kontor, den 4. juni 2020

