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OVERBLIK

Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved fortrolig
henvendelse til:

Stillingsbetegnelse

Adm. direktør

Arbejdsgiver og -sted

BARK Rådgivning, Skoubogade 1, 2.,
1158 København K
www.b-a-r-k.dk

Reference

Direktøren refererer til bestyrelsesformanden.

Forventet tiltrædelse

1. februar 2022.

Ansættelsesvilkår

Den samlede lønpakke forhandles på et attraktivt niveau.

Ansættelsesforløb

Pluss Leadership assisterer med rekrutteringen.

Bestyrelsesformand Lars Axelsen, tlf.nr. 4088
4248 eller
Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership,
tlf.nr. 4059 2355.
Ansøgning

Søg stillingen på www.pluss.dk/rekruttering
under ’Aktuelle jobs’.

Ansøgere skal være indstillede på at gennemgå en personprofiltest, stille referencer
til rådighed for konsulenten samt løse en opgave forud for den afsluttende samtale.
Tidsplan

Ansøgningsfrist: Den 29. november 2021
Første samtalerunde: Den 2. december 2021
Tilbagemelding på personprofil: Uge 49 2021
Anden samtalerunde: Den 14. december.
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OM BARK RÅDGIVNING

BARK Rådgivning er en tværfaglig, privat rådgivningsvirksomhed, som
arbejder med strategisk udvikling af bygninger og steder. Virksomheden beskæftiger i øjeblikket 18 medarbejdere med kompetencer indenfor arkitektur, antropologi, sociologi, byplanlægning, strategi, forretningsudvikling, ledelse og kommunikation. Kunder tæller bl.a.
fonde, kommuner, organisationer og ministerier.
BARK er ejet af Bygningsarvsfonden og er opstået ud af interesseorganisationen Bygningskultur Danmark. Fonden, der blev etableret i 2009
for at rådgive og formidle om by- og bygningsarven i Danmark, har som
eneste aktivitet at eje og drive virksomheden. Bestyrelserne for fonden
og virksomheden er således identiske.
BARK Rådgivning har over de senere år transformeret forretningen og
organisationen over i en stadig mere markedsorienteret og kommerciel retning, med en bredere kundeportefølje, men stadig med Realdania som en af de vigtigste kunder. Denne bevægelse ønskes fortsat i
fremtiden som en del af en samlet vækststrategi for virksomheden.
Om visionen for BARK Rådgivning hedder det:
Vi udvikler levedygtige steder på landet og i byerne.
Steder med lokal identitet og stolthed, robust økonomi
og stærke sociale relationer.
Virksomhedens ydelser spænder over strategier og udviklingsplaner,
viden og analyser, projektudvikling og forprojekter, proces og involvering samt facilitering af partnerskaber og kampagner. Virksomhedens
fokus spænder bredt – fra udvikling af destinationer, ny anvendelse af
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bygningskulturen, udvikling af kulturbyggerier til udvikling af byer og
landdistrikter.
BARK Rådgivning er inde i en god udvikling med en solid opgaveportefølje og en række fyrtårnsprojekter under realisering.
Virksomheden ledes af en administrerende direktør, en regnskabschef
og en vicedirektør. Den administrerende direktør er ligeledes direktør i
fonden.
Der er tale om en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet. De højtspecialiserede medarbejdere indgår i en stærk fællesskabsorienteret
kultur, hvor alle er indstillet på at hjælpe og spille hinanden stærke.
Der lægges vægt på høj faglighed og sikker eksekvering på projekterne
– med loyale kunder til følge. Hvilket ses som et godt udgangspunkt for
at kunne tage større markedsandele.
Virksomheden omsætter for ca. 12 mio. kr. om året. Ambitionen er at
vokse organisk på både top- og bundlinje, samtidig med at der er plads
og overskud til udvikling. BARK Rådgivning skal være kendetegnet ved
et stærkt fagligt miljø og et mødested, hvor nye samarbejder etableres
og viden skabes, og hvor branchen kigger hen for de nyeste faglige tendenser og indsigter.
Der er netop implementeret en ny bestyrelseskonstruktion, hvor de
tidligere udpegningsberettigede har trukket sig fra deres udpegningsretter. Bestyrelsen er dermed selvsupplerende ud fra, hvilke kompetencer der tjener virksomheden bedst. Bestyrelsen består fremadrettet
af Lars Axelsen, fhv. direktør i Grundejernes Investeringsfond, Susanne
T. Nielsen, Nielsen Group, Birthe Iuel, direktør i Historiske Huse, Nina
Mathiessen, direktør i Cobe og Thomas Kveiborg, direktør i Arkitema.
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JOBPROFIL

Da den nuværende direktør har valgt at søge nye udfordringer, søges
hermed en ny administrerende direktør, der kan fortsætte og styrke
den gode udvikling og stå i spidsen for et hold af erfarne og spidskompetente rådgivere.
Som administrerende direktør har du i samarbejde med bestyrelsen,
den øvrige ledelse og medarbejderne naturligvis det overordnede ansvar for virksomhedens udvikling og drift, herunder at den leverer på
sine mål. Du vil få ledelsesansvar for virksomhedens medarbejdere
med fokus på deres udvikling og trivsel. Du skal bygge videre på den
faglighed, der findes blandt medarbejderne.

Der er ikke andre virksomheder eller aktører i Danmark, der direkte
kan sammenlignes med BARK Rådgivning, qua virksomhedens historie
og dens konsekvente fokus på det byggede miljø. Med det stigende
politiske fokus på udvikling af byrum samt balancen mellem hovedbyer
og landdistrikter, turisme mv., er der for den rigtige profil gode muligheder for at kunne indtage en central position på den offentlige scene
– en slags ”thougt leader”-position – som led i profilering af virksomheden.

Med en vicedirektør, der er indstillet på en fleksibel arbejdsdeling, og
en erfaren regnskabschef forventer vi, at du især skal udvikle virksomheden i en udadvendt funktion og bidrage til at realisere en vækststrategi, der kræver et skarpt markedsfokus. Du skal stå i spidsen for at
kommunikere den viden og de resultater, som skabes i projekterne og
sikre, at ydelser og projektportefølje er aktuelle og i udvikling. Du skal
aktivere dit netværk og styrke og udvikle virksomhedens profil og relationer i markedet. Vi ser gerne, at der åbnes til nye kundesegmenter
inden for f.eks. developerbranchen og den almene boligsektor samt på
sigt med øje for internationaliseringsmuligheder.
Endelig vil du også skulle bidrage som sparringspartner for projektlederne og som projektleder i udvalgte projekter. I en lille, dynamisk rådgivningsvirksomhed er der behov for, at alle indgår i løsning af opgaver
for kunder og er klar til at trække i arbejdstøjet.
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PERSONPROFIL

•

•

Ansøgere til stillingen vil ud fra en helhedsbetragtning blive vurderet
på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Vi søger en
direktør med ledelseserfaring, salgsdrive og markedsforståelse og med
solidt kendskab til forretningsmodellen i en rådgivningsvirksomhed.

•

•

4.1 Faglige kompetencer
Den kommende direktør kan have fulgt forskellige karriereveje til at erhverve sig de kompetencer og den erfaring, som forudsættes for at
blive en succes i jobbet. Vi tror, at du er en erfaren rådgiver med et solidt kendskab til rådgiverbranchen og i dag f.eks. ansat i en lederfunktion i et arkitektfirma, et rådgivende ingeniørfirma eller anden form for
rådgivervirksomhed, der arbejder med strategi- og udviklingsprojekter.
Det er helt centralt, at du forstår forretningsmodellen i en rådgivningsforretning, herunder hvad der driver og udvikler sådan en forretning.
Vi har ikke krav til en bestemt uddannelsesmæssig baggrund. Men du
skal på dit felt have en høj faglig integritet, og naturligvis er du fagligt
engageret i BARK Rådgivnings genstandsfelt i det byggede miljø/den
strategiske udvikling af steder. Du har intellektuelle forudsætninger for
at skabe legitimitet hos både BARKs medarbejdere og kunder, og du
skal forstå det særlige marked og det særlige felt, som BARK Rådgivning arbejder med. Du har et kommercielt mindset, som du har praktiseret med succes i et blandet miljø bestående af både private og offentlige aktører samt civilsamfundet.
Herudover forventer vi, at du:

•
•

4.2 Ledelsesmæssige og personlige kompetencer
Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har forudsætninger for både internt og eksternt at fremstå som en strategisk, samlende person. For
at lykkes i stillingen skal du kunne sætte retning, inspirere og begejstre
– men også facilitere, at holdet af rådgivere hver især profileres på sine
særlige kompetencer og viden. Du skal skabe ro og overblik, når der i
perioder er rigtig travlt og skal selv være fleksibel og trives i en travl
hverdag præget af mange skift, dynamik og høj kompleksitet. Endelig
skal du være ambitiøs og sætte barren højt både for dig selv, for kunderne og for virksomheden. Du motiveres af at få andre til at lykkes og
virksomheden til at blomstre.
Vi forventer, at du:
•
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Har generel forståelse for udvikling og ledelse af vidensbaserede
virksomheder og især for, hvordan organisationen gøres markedsorienteret og konkurrencedygtig
Har erfaring i at sælge og lede komplekse projekter med mange
samarbejdspartnere
Har et professionelt forhold til et par af virksomhedens rådgivningsfelter, så du i et passende omfang kan indgå i produktionen og i ledelse af projekter
Har forudsætninger for overordnet at kunne styre økonomien, herunder stille skarpt på økonomiske udfordringer og gå i konstruktiv
dialog med regnskabschefen
Har kendskab til og erfaring med juridiske forhold såsom indgåelse
af kundekontrakter, ansættelsesaftaler o.l.
Har et internationalt udsyn og gerne erfaring med at arbejde internationalt.

Har nogle års ledererfaring og kan sandsynliggøre at praktisere en
åben, lyttende og troværdig ledelsesstil
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•

•
•
•

Er en skarp, analysestærk og strategisk tænkende problemknuser,
der er vant til at være et skridt foran
Er en tydelig og dygtig kommunikator, der ikke er bange for at
træde frem, men også kan vurdere, hvornår det er målet at give andre (kunder, medarbejdere m.fl.) plads i spotlyset
Er udviklings- og netværksorienteret
Kan skabe en tillidsfuld atmosfære og samarbejde i såvel bestyrelsen som i forholdet til medarbejdere
Er nysgerrig på andre mennesker, som du møder empatisk og i
øjenhøjde.

4.3 Du tilbydes
Du vil komme til at stå i spidsen for en dynamisk, tværfaglig rådgivningsvirksomhed med højt specialiserede medarbejdere.
Sammenfattende tilbydes du:
•
•
•
•

•

En udfordrende, attraktiv og profileret stilling i en virksomhed med
høje ambitioner for sig selv og for projekterne.
Et stort selvstændigt ansvar og mulighed for at præge virksomhedens udvikling.
Et dynamisk, tværfagligt miljø med en unik specialiseret viden indenfor det byggede miljø.
Et tæt samarbejde med et mindre ledelsesteam med stor erfaring i
virksomheden og på det faglige felt og et solidt hold af seniorrådgiver, rådgivere og analytikere.
Smukke rammer om arbejdet i vores kontorer i København K.
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ANSÆTTELSESPROCES

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:
•
•
•

Lars Axelsen, bestyrelsesformand
Susanne T. Nielsen, næstformand
Kirstine Cool, vicedirektør.

Ansættelsesproceduren omfatter:
•
•
•
•

Udvælgelse af ansøgere til 1. samtale efter indstilling fra konsulenten
1. samtalerunde med 4-6 ansøgere med ansættelsesudvalget
Personprofiltest, referencetagning og kandidatvurderinger
2. samtalerunde med 2-3 ansøgere med ansættelsesudvalget og
indstilling af kandidat til bestyrelsen.

Efter 2. samtalerunde træffer bestyrelsen den endelige beslutning.
Oktober 2021
Jørgen Ulrik Jensen
Pluss Leadership A/S
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OM PLUSS
Siden 2001 har vi bistået virksomheder, organisationer og samfundsinstitutioner i at udvikle og realisere deres potentialer. Det sker via udvikling af
governance, strategi, ledelse og organisation, samt ved at skabe overblik, beslutningsgrundlag og læring gennem strategiske analyser og evalueringer. I vores adfærd og tænkning styres vi af tre værdier: Værdiskabelse, fairness og troværdighed. Konsulenterne arbejder over hele landet ud fra
vores kontorer i Aarhus og København.
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