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Jobbet
Center for Organisation i Odsherred Kommune søger en fagligt dygtig og engageret
afdelingsleder til kommunens afdeling for HR, Løn og Personalejura.
Afdelingen består af 20 medarbejdere fordelt på et HR-team på fire, et lønteam på ni, et
personalejuridisk team på tre, to uddannelseskonsulenter, en arbejdsmiljøkonsulent og en
specialkonsulent.
HR, Løn og Personalejura er en del af Center for Organisation, som løser opgaver for
Direktionen og for alle arbejdspladser i Odsherred Kommune.
Afdelingslederen bliver samlingspunkt for alt det i kommunen, som har med kommunen
som arbejdsgiver at gøre: arbejdsmiljø, MED-aftale, MED-indflydelse og –samarbejde,
personalejura, tvistløsning, forhandling, lønadministration af 2200 årsnormeringer,
rekrutterings- og onboardingstrategi, fastholdelse, fratrædelse, tjenestemandspension,
elever og praktikanter, kompetencepuljeadministration, sygefraværsrapporter og
personaleredegørelser, alskens forebyggende personaletiltag, kompetenceudvikling på

individuelt og organisatorisk niveau, interne organisationsprojekter, ledelsesnetværk,
rådgivning og coaching og sparring, intern uddannelse, APV, trivsels- og medarbejder- og
lederundersøgelser og meget mere.
Vi forventer, at du har et godt greb om de forskellige fagligheder, som ligger i afdelingen,
og du kan være tryg ved, at det er medarbejderne, der er eksperterne. De er selvstændige
og vant til at arbejde med frihed med ansvar. En stor del af dem har tilmed en lang
anciennitet, som de ikke er bange for at bruge i jagten på gode arbejdsgange, bedre
løsninger, nye samarbejder.
Da du skal være i stand til at rumme en forholdsvis stor forskellighed internt i afdelingen,
så betyder det samtidig, at der er brug for at binde enhederne i afdelingen sammen,
fastholde synergieffekterne af samspillet mellem lønadministration, personalejura og HR,
tænke udefra og ind samt blive ved med at sætte afdelingen i god forbindelse med resten
af organisationen.
Der er konkret brug for, at den nye afdelingsleder fortsætter med at spille sig selv og sin
afdeling på banen i de tværgående, strategiske indsatser i tæt dialog med de øvrige
centre, herunder indgår i en aktiv dialog med fagområderne om behovet for fremtidige
kompetencer hos medarbejdere og organisation. Kommunen søger en leder, som nysgerrigt
søger den udvikling og samtidig har stor respekt for driften og dens mange detaljer.
Det er store ord, og det kræver nok - som nogle af medarbejderne har udtrykt det ”evnen til at dekomplicere”, at lederen formår at oversætte egne og andres tanker og
finde den der balance mellem det faglige, målrettede og insisterende og så humor, empati
og menneskelighed.
Du er bekvem ved at træde frem i både person og på papir, og du gør det med en
tilstedeværelse og sikker myndighed, som formentlig kommer af erfaring og øvelse, men
også kommer fra forberedelse, grundighed og systematik.
Afdelingslederen har en væsentlig rolle i samarbejdet i MED-organisationen, dels i
Hovedudvalget, dels som en naturlig deltager i arbejdsgrupper under Hovedudvalget og
som rådgiver og sparringspartner for fortolkning og brug af kommunens MED-aftale. Det
gælder også, at du skal have styr på involveringsprocesserne og kan sikre, at de relevante
parter bliver hørt og inddraget korrekt og rettidigt.
Hvad får du, spørger du måske? Du får bl.a.:
•
•
•

Dygtige, engagerede, talende, kompetente, rutinerede, sjove, stabile,
selvtilrettelæggende og ansvarsbevidste medarbejdere
Engagerede og nysgerrige lederkolleger i både centret og udenfor
En afdeling, som har et godt og anerkendt fodfæste i organisationen
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•
•
•
•

•
•

En dagligdag på en levende arbejdsplads, hvor idéerne bobler frit, og der måske,
bare måske, er brug for en, der kan sætte struktur på den engagerede flok
En uformel tone i en uformel organisation, som lægger vægt på gode processer og
langsigtede resultater
Udstrakte og hjælpende hænder, når der er brug for det
Medlemskab af et ledelsesnetværk på tværs af organisationen; netværket mødes
ca. fire gange om året om fælles ledelsesudfordringer og bliver faciliteret, bl.a. af
konsulenter i HR
Gode muligheder for at balancere et hektisk arbejdsliv med et aktivt fritidsliv – vi
prøver faktisk at finde en god work-life balance
En afdeling som lægger vægt på godt gammeldags kollegialt klister (lim) og er til
fals for søde sager, humor og humør

Afdelingen HR, Løn og Personalejura i Odsherred Kommune er ikke større, end at du - i et
vist omfang - bliver ”spillende træner”. Det betyder, at du både skal have det strategiske,
økonomiske og personalemæssige overblik og ansvar og til tider også være konsulent,
porteføljemanager, projektleder og ansvarlig for kontakten til leverandører, faglige
organisationer m.v. Der er god hjælp fra alskens andre administrative funktioner i mange
henseender, men nogle gange vender boomerangen tilbage til samme sted.
Der er mange ønsker til kandidaten til denne stilling, det ved vi godt. Til gengæld er der
god hjælp fra alskens andre funktioner i centret og i huset: Sekretariatet, Økonomi, Udbud
og Indkøb, Kommunikation, Jura, Digitalisering og IT m.fl. Du vil i det hele taget få en
meget bred kontaktflade og et tæt, dagligt samarbejde med store dele af organisationen.
Afdelingens funktioner indgår i et tæt samarbejde med de øvrige funktioner i centret og
de øvrige stabsfunktioner i Center for Økonomi og Ejendomme for at sikre en
sammenhængende service til organisationens ledere. Det er et arbejde, vi aldrig bliver
færdige med.
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og har formentlig en diplom eller en
master i ledelse eller i det beslægtet fag. Vi forestiller os, at du sidder som erfaren leder
på et eller flere af afdelingens områder i en anden kommune eller en anden offentlig
myndighed og ønsker at træde skridtet frem og blive ansvarlig for en større bredde, end
du har nu: for sikker drift, for nytænkning, for gode medarbejderes videre udvikling.
Det kan også være, at du har gjort dig mange og brede ledererfaringer og har lyst til at
fokusere dem et sted som vores, hvor der er travl aktivitet, en lyst til hver dag at komme
videre og deles om udfordringerne. I Odsherred forsøger vi i al fald at pleje en
organisationsånd med fokus på samarbejde, fællesskab og resultater og holde fast i det
nyttige i en kort afstand mellem idé, beslutning og handling.
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Det er klart en fordel, hvis du kender det kommunale Danmark og har et veludbygget
netværk inden for området. Og så går vi op i, at du formår at sætte sig ind i tilgangen i
Odsherred og ikke tror, at det dur at copy-paste - det gør det ikke.
Du er også med på at lukke nysgerrige ledelseskolleger ind i dit ledelsesrum og blive en del
af centrets ledergruppe og af kommunens samlede ledelse. Du skal blive ansporet af og
ikke skræmt over, at mange har brug for afdelingens ydelser og tillader sig at have en
mening om dem.
Hvis det skal siges helt kort, er målet med din ansættelse at stå i spidsen for en moderne
HR- og personalefunktion i en kommune i konstant forandring.
Forventningerne til en afdelingsleder i Odsherred Kommune
Forventningen til stillingen er også, at du kan skrive under på de pejlemærker for god
ledelse, som lige om lidt bliver godkendt i kommunens nye ledelsesgrundlag og dermed
bliver styrende for ledelsesdialogen i kommunen:
•
•
•
•

Retning og effekt
Faglighed og kvalitet
Mod og nytænkning
Dialog og involvering

Forventningen til en afdelingsleder er, at vedkommende både kan lede teamledere og
teamkoordinatorer og medarbejdere, og at vedkommende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversætter og omsætter politiske beslutninger og strategiske mål til
hverdagshandlinger
Sætter kerneopgaven i centrum og skaber rammer, således at medarbejderne kan
lykkes med opgaven
Arbejder kontinuerligt med at udvikle gode samarbejdsrelationer ved at inddrage
medarbejderne, borgere og interessenter
Udvikler og har styr på områdets drift
Formulerer tydelige ambitioner for områdets udvikling og faglige resultater
Agerer på forandringer og formidler betydningen heraf
Sætter faglige mål sammen med medarbejdere og nærmeste leder
Uddelegerer tydeligt, tillidsfuldt og åbent
Skaber rammer for tværfagligt samarbejde, der muliggør helhedsorienterede
løsninger for borgeren
Lytter, giver sparring, feedback og vejledning, der bidrager til kerneopgavens
kvalitet og udførelse
Skaber – sammen med medarbejderne – en arbejdsplads med trivsel og faglige
resultater
Indgår som aktiv medspiller og ressource i ledelsesteamet og bidrager til udvikling
af hele centerområdet og organisationen
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•

Sætter dagsordenen på udvalgte arenaer samt opfanger og agerer i forhold til
væsentlige tendenser og samfundsudviklingen

Som du kan se, så regner vi med, at den fremtidige afdelingsleder vil være aktiv deltager i
kommunens mange forpligtende fællesskaber.
Faglige kompetencer
Du er god til at:
•
•
•

•
•
•
•
•

Bringe din egen teoretiske og praktiske faglighed inden for HR, løn- og
personaleadministration og personalejura i spil
Lede, motivere og uddelegere til kompetente og ret forskellige medarbejdere med
tillid, medspil og modspil
Veksle mellem rollerne og omfavne kommunens mange opgaver: klæde en leder på
kl. 9-10, derefter skrive en dagsorden til Direktionen, følge op på to
organisationsprojekter efter frokost, lige kigge forbi Strategisk Chefforums
eftermiddagsmøde med et oplæg, give feedback til en enkelt medarbejder eller
tre inden fyraften
Opbygge og vedligeholde relationer - og har i det hele taget en stor lyst til at være
omgivet af mennesker med planer og problemer
Rekruttere på vegne af hele organisationen og være med til at skabe rammerne for
at være en attraktiv arbejdsplads
Oversætte tendenser til håndgribelig viden og handling på et område, der er
præget af høj hastighed og mange forandringer
Få og fastholde overblikket over afdelingens mange opgaver, processer, projekter,
deadlines og relationer
Sætte ord sammen - er sprogligt dygtig - for antallet af oplæg, rapporter,
sagsfremstillinger vil være en væsentlig del af din dagligdag

Organisatoriske kompetencer
Du er god til at:
•

•
•
•
•
•

Udfylde arbejdsgiverrollen på vegne af hele kommunen og være en god
udenrigsminister for afdelingen og kommune, fx i forhold til faglige organisationer,
KL og andre kommuner
Være ambitiøs på den organisatoriske udvikling, spille dine omgivelser gode både
opad, nedad og også til siden
Have et blik på det tværgående samarbejde, som er et udviklingspotentiale i
Odsherred
Prioritere samarbejde, helhed og fællesskab, selv om der er tryk på kedlerne
Bibeholde og udvikle det fortrolighedsrum, som er nødvendigt og afgørende for
gode fælles løsninger
Stikke fingrene i jorden og med pli og flair finde din egen vej efter en leder, som
har været i kommunen i mange år
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Øvrige kompetencer
Du er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En person med et højt drive og en lyst til at gå nye veje, også selv om der kan
være tynd is forude
Fleksibel nok til at kunne motivere i det små og samtidig have de store linjer for
øje
Med på, at udvikling kommer af, at meninger brydes, og du bliver ikke unødigt
drænet af det
I stand til at skabe en konstruktiv, uformel dagligdag, hvor afdelingen og du selv
hver dag kommer videre og er resultatorienterede og værdiskabende
Bevidst om både dine stærke og svage sider
Rummelig, ordentlig og tillidvækkende, og gør hvad du siger
Klar til at tale med om it, ny teknologi og digitalisering fra et
forretningsperspektiv
En person som lægger vægt på solide processer og et godt beslutningsgrundlag
Interesseret i din omverden, også uden for kommunen og uden for dit fagfelt
Ikke konfliktsky, men sørme heller ikke kompliceret og konfronterende
Initiativrig, arbejdsom, systematisk

De første 100 dage, de vigtigste projekter
De første 100 dage handler bl.a. om at:
•
•
•
•

•

Opnå et solidt kendskab til organisationen Odsherred Kommune, herunder det
andet stabscenter og de centrale dele af fagcentrene
Finde din egen stemme i afdelingens mantra om at bidrage til produktionen af
ledelse i kommunen
Finde fundamentet for at bygge videre på de relationer, samarbejder og
synergieffekter, der er i dag er mellem afdelingens enheder
Få introduceret dig til kommunens MED-system og dens mange aktører og opgaver,
ikke mindst Hovedudvalget og de tværgående og strategiske dagsordener, der er
der
Bidrage til stabscentrets fælles takt ved at koble dig til centrets øvrige teams:
jurister, digitaliseringskonsulenter, it-medarbejdere, direktionssekretærer og –
konsulenter, kommunikationsmedarbejdere m.fl.

På opgavelisten i 2020-21 står derudover bl.a. at sætte dig grundigt ind i driften i
afdelingen og i afdelingens større projekter:
•
•

Rekruttering og onboarding
4-dages arbejdsuge
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•

•
•

Optimal opgaveplacering, et projekt om den bedst mulige organisering og fordeling
af opgaver mellem de centrale stabe og de decentrale ledere og deres
administrative medarbejdere inden for lønadministration og ansættelsesforløb
Implementering af nyt ledelsesgrundlag
Digitalisering og databaseret ledelse

Ansættelsesvilkår og ansættelsesprocedure
Stilingen er omfattet af Odsherred Kommunes forsøg med en 4-dages 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 (hvilket du i øvrigt også med til at få gjort til en succes).
Det er sådan, vi arbejder nu til glæde og gavn for både borgere, medarbejdere og ledere.
Selv om vi har en 4-dages arbejdsuge og har beskrevet den nøje, så er der en forventning
om fleksibilitet fra begge sider, for sådan fungerer det bedst, og der vil til tider være
opgaver om aftenen eller i weekenden - kommunens medarbejdere 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 fag-sociale arrangementer, feriefond med sommerhuse til leje, fri
mobiltelefon og muligheder for hjemmearbejde.
Ansøgningsfristen er mandag den 17. august 2020 kl. 23.59.
Tirsdag den 18. august om eftermiddagen beslutter ansættelsesudvalget, hvem der skal
inviteres til første samtale, som finder sted mandag den 24. august om formiddagen. Den
anden samtale finder sted torsdag den 27. august om formiddagen. Sæt krydser i
kalenderen allerede nu.
Udvalget gennemfører første samtalerunde med 4-5 ansøgere og anden samtalerunde med
2 ansøgere. Udvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, organisatoriske og øvrige
kompetencer, der er beskrevet her i job- og kompetenceprofilen.
Ansættelsesudvalget er sammensat af teamleder af Løn Helle V. Jensen, teamkoordinator i
Personalejura Anette Svensson, chefkonsulent i HR Mie Døvling Andersen eller
chefkonsulent i HR Dorte Bjerregaard, centerchef for Omsorg og Sundhed Rikke Kragh
Iversen og centerchef Thure Jørgensen. Sidstnævnte er formand for ansættelsesudvalget.
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Samtalerne vil efter planen foregå i Højby i et stort, rengjort og velventileret lokale. Det
præcise sted tilgår.
Ansøgere til 2. samtale vil gennemgå en Master Person Analyse, hvilket de nævnte også
skal sættes tid af til.
Udvalgets formand indhenter referencer af ansøgere, som bliver inviteret til 2. samtale.
Det sker efter aftale med ansøgerne.
Udvalget stiler efter ansættelse pr. 1. oktober 2020.
Der er løn efter relevant overenskomst, kvalifikationer og erfaringer med udgangspunkt i
615.000-625.000 om året plus pension.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos centerchef 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 er der rige udfoldelsesmuligheder både i bredden og i dybden af
de delområder, som afdelingen beskæftiger sig med. Evner og ihærdighed giver nemt mere
ansvar i Odsherred, så jobbet kan derfor føre vidt, både i og uden for vores
nordvestsjællandske kommune.
Arbejdsplads, center, kerneopgave
Adressen er Odsherred Kommune, Center for Organisation, Rådhuset, Nyvej 22, 4573
Højby.
Du vil få reference til centerchefen, som refererer til kommunaldirektøren. Du får det
faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for 20 ansatte. Der er en teamleder for
Lønteamet og en teamkoordinator for Personalejura.
Centrets organisering:
•
•
•
•
•
•
•
•

HR, Løn og Personalejura (afdeling)
Digitalisering og IT (afdeling)
Kommunikation (team)
Sekretariatet (team)
Erhverv (2 personer)
Omstilling (2 personer)
Informationssikkerhed (1 person)
Borgerrådgivning (1 person)
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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
It-drift
GIS
Arbejdsmiljø og sundhedsfremme
HR
Løn
Arkivering
… og også nogle gange eksterne udviklingsprojekter på tværs som ikke passer ind
andre steder

Center for Organisation er et resultat af en sammenlægning i juni 2019 af Center for
Sekretariat og Digitalisering og Center for HR (som er det samme som HR, Løn og
Personalejura), og det består nu af ca. 60 personer. Centret har af den grund to
kerneopgavebeskrivelser, som lyder sådan her:
HR styrker - gennem medspil og modspil - produktionen af ledelse på alle niveauer i
organisationen.
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.
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
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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 odsherred.dk/organisation.
Området Odsherred
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 vel over 100.000
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, destinationsjaelland.dk, geoparkodsherred.dk,
nclf.dk eller odsherredervervsforum.dk. Og læs i øvrigt gerne Byrådets vision for
Odsherred på odsherred.dk/vision.

Dok: 306-2020-151038.
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