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Job- og Personprofil: Sekretariatschef til Byrådssekretariatet 
 

Hillerød Kommune søger en ny sekretariatschef for Byrådssekretariatet.  

På baggrund af et ønske om at skabe mere tid og flere kompetencer til ledelse, er ansættelsen 

af en ny sekretariatschef led i en organisationsændring, der træder i kraft 1. august 2022. Vi 

søger en sekretariatschef, der skal have ansvaret for byrådsbetjening, herunder 

borgmesterbetjening, udvalgsbetjening, kommunaldirektør- og direktørbetjening, jura, 

kommunikation samt udviklingsopgaver drevet på borgmester- og direktionsniveau. 

Sekretariatschefen skal ved tiltrædelse samarbejde med ledere og medarbejdere i afdelingen 

om den endelige organisatoriske struktur, fordeling af opgaver og navn for den nye afdeling.  

Denne stillingsprofil tydeliggør forventningerne til den kommende sekretariatschef, og danner 

grundlag for rekrutteringen, herunder samarbejdet med det konsulentfirma, der er valgt til at 

bistå Hillerød Kommune i forbindelse med test af kandidater, der går videre til 2. samtale. 

Hvad er grundlæggende i funktionen 
Sekretariatschefen skal skabe grobund for den politiske ledelse af kommunen som helhed. Det 

er et stolt mantra i Hillerød Kommune, at alle ansatte ”arbejder for fællesskabet med det, som 

fællesskabets folkevalgte har besluttet, at vi skal have til fælles”, og sekretariatschefen skal 

hele tiden søge at gøre dette til virkelighed både i sin direkte ledelse af afdelingen og som 

sekretariatschef for Hillerød Kommune.  

Sekretariatschefen skal varetage borgmester-, kommunaldirektør- og direktions- og 

byrådsbetjening i stort og småt, og skal kunne tilbyde hurtig, effektiv og sikker vejledning. Vi 

skal kunne læne os op ad sekretariatschefen og vide, at vi har en ’sikker hånd i ryggen’ 

funderet i en omfattende kommunal erfaring og stor viden om styrelsesloven.  

Ud over faglige ambitioner på området, skal sekretariatschefen gennem tillidsbaseret ledelse 

sikre kvalitet i arbejdet. Sekretariatschefen har blik for at bringe afdelingen i spil som én 

samlet afdeling. I samarbejde med afdelingens øvrige ledelse skal sekretariatschefen 

understøtte effektiv udnyttelse af afdelingens personaleressourcer og en skarp prioritering af 

opgaverne med udgangspunkt i den enkeltes potentiale. Forudsætningen for dette er en 

grundlæggende interesse i medarbejdernes trivsel og en forståelse for opgavernes 

forskellighed og sammenhæng, herunder også en opmærksomhed på, at direktions-, 

udviklings- og kommunikationskonsulenternes samt juristernes matrixorganiserede opgaver 

har rod andetsteds.  

Din profil  
Da du skal bistå borgmesteren og kommunaldirektøren med at understøtte og lede byrådets 

arbejde, forventer vi, at du er en rutineret og engageret og værdibaseret leder med solid 

erfaring med betjening af borgmester, byråd og direktion. Måske har du arbejdet i en lignende 

stilling i en anden kommune. For at kunne lykkes i stillingen skal du endvidere have en god 

juridisk forståelse og dokumenteret erfaring med styrelsesloven, ligesom du gerne må have 

erfaring med kommunikationsområdet. 

Herudover forventer vi, at vores nye sekretariatschef:  
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 Har et værdibaseret udgangspunkt for ledelse. Dvs. agerer aktivt på en tillidsfuld, 

interesseret og nysgerrig måde i henhold til Hillerød Kommunes værdier: Tillid, Interesse, 

Tid, Omsorg.  

 Har en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse. 

 Har en stærk lederprofil og brænder for at understøtte god trivsel gennem ledelse. 

 Har erfaring med ledelse af flere faggrupper. 

 Har særdeles gode samarbejdsevner og relationskompetencer.  

 Har erfaring med økonomi og økonomistyring. 

 Kan agere i et blandet opgavefelt med til tider korte deadlines og andre presserende 

forhold, der skal tages stilling til her og nu.  

 Trives med at lede medarbejdere, der arbejder med en dagsorden, der er sat et andet 

sted.  

 Har blik for effektiv prioritering og opgaveløsning, og kan samle trådene. 

 Har en forståelse for demokratiske processer og forstår, at det ikke blot foregår på 

byrådsmøderne, men også i den daglige relation.  

 Kan formidle komplicerede problemstillinger og politiske visioner på en letforståelig måde – 

mundtligt og skriftligt.  

 Er en dygtig kommunikator og særdeles god til at etablere dialog og samarbejde med både 

direktører, chefkolleger og medarbejdere, borgere og det politiske niveau. 

 Formår at sondre imellem, hvornår der er brug for at praktisere henholdsvis sparring og 

instruktion.  

 Er fleksibel og nærværende. 

 Har gennemslagskraft, og fremstår rolig og troværdig. 

 Har ordentlighed som overordnet pejlemærke. 

 Har overblik og kan vise vejen – og få følgeskab til denne.  

Hillerød Kommune 
Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland med ca. 52.000 indbyggere. Kommunen er 

regionshovedsæde for Region Hovedstaden og er en udviklingskommune, der gennem 

betydelige byudviklingsprojekter oplever en kraftig befolkningstilvækst. 

At vi er en udviklingskommune og, at vi har konstante ambitioner om et højt kvalitetsniveau 

betyder, at den måde, kommunen arbejder på, hele tiden er i udvikling. Vi forventer, at vores 

nye sekretariatschef kan understøtte denne udvikling ved en sikker og retvisende rådgivning af 

organisationen og det politiske niveau.  

Hillerød Kommune arbejder ud fra visionen ”Læring og Livskraft”, der sætter den overordnede 

retning for kommunens udvikling. Du kan læse visionen på vores hjemmeside eller via denne 

adresse: https://www.hillerod.dk/demokrati-og-indflydelse/vision-politikker-og-

strategier/laering-og-livskraft/.  

Vi arbejder med at sætte fokus på dialogen mellem borgerne, politikerne og embedsmænd i 

kommunen. I dette arbejde tager vi udgangspunkt i de ”10 forholdemåder”, som du finder på 

vores hjemmeside eller via denne adresse: https://www.hillerod.dk/nyheder-og-

fakta/organisation-og-ledelse/ledelse-og-vaerdier/.  

Hillerød Kommune er en værdibaseret organisation, der konstant søger at arbejde efter 

værdierne Tillid, Interesse, Tid og Omsorg. 

https://www.hillerod.dk/demokrati-og-indflydelse/vision-politikker-og-strategier/laering-og-livskraft/
https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/organisation-og-ledelse/ledelse-og-vaerdier/
https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/organisation-og-ledelse/ledelse-og-vaerdier/
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Du kan læse mere om vores værdier på vores hjemmeside eller via denne adresse: 

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/organisation-og-ledelse/ledelse-og-vaerdier/.  

Den politiske ledelse  
Hillerød Kommune ledes af byrådet med borgmester Kirsten Jensen (A) i spidsen. Der er 

udover økonomiudvalget nedsat 6 politiske udvalg: 

 Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 

 Natur, Miljø og Klimaudvalget 

 Omsorg og Livskraftsudvalget 

 Kultur og Fritidsudvalget 

 Idræt og Sundhedsudvalget 

 Børn, Familie og Ungeudvalget. 

 

Direktionen  
Direktionen i Hillerød Kommune består af 4 medlemmer, og ledes i det daglige af 

kommunaldirektøren. Ud over kommunaldirektørens område er der følgende tre 

direktørområder:  

 Borger- & Socialservice, Jobcentret og Ældre & Sundhed  

 Økonomi og Teknik 

 Børn, Skole, Familier og Kultur.  

 

Direktionen er et samarbejdende fællesskab, hvor alle direktører indgår som aktive medspillere 

på tværs af områderne. Der lægges vægt på gode relationer direktørerne imellem, en ordentlig 

omgangstone og at man aktivt bakker hinanden op og formår at skabe optimale 

samarbejdsrelationer på tværs af ansvarsområderne. 

 

Du kan læse mere om Hillerød Kommunes direktion på vores hjemmeside eller via denne 

adresse: https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/organisation-og-ledelse/direktion/.   

 

Strategisk Lederforum 
Sekretariatschefen indgår i kommunens Strategiske Lederforum, der består af kommunens 

direktører og afdelingschefer, og hvor tværgående emner af ledelsesmæssig og strategisk 

karakter drøftes på en række ½-dags møder henover året. Alle afdelingschefer er rutinerede 

og meget velanskrevne ledere inden for hvert sit fagområde, og de nyder stor politisk tillid og 

tillid i den øvrige del af forvaltningen.  

Organisation og ansvarsområder 
Hillerød Kommune har cirka 4.900 ansatte. 

 

Pr 1. august 2022 er der 22 medarbejdere tilknytteret afdelingen, herunder 1 souschef og 1 

teamleder. Som noget af det første skal sekretariatschefen sammen med afdelingen fastsætte 

den indre organisatoriske struktur, men i udgangspunktet ser organiseringen af afdelingen 

således ud: 

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/organisation-og-ledelse/ledelse-og-vaerdier/
https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/organisation-og-ledelse/direktion/
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Sekretariatschefen leder fire områder: Kommunikation, Borgmester- og direktionsbetjening, 

Udvikling og Jura. Afdelingen er placeret under kommunaldirektørens ledelse. Afdelingens 

ansvarsområder er byrådsbetjening, herunder borgmesterbetjening, udvalgsbetjening, 

kommunaldirektør- og direktørbetjening, fagdirektionsbetjening, jura og kommunikation. 

Udviklingsopgaver drives i hele organisationen, men i byrådssekretariatet handler det om de 

udviklingsopgaver, der i stor stil er drevet på borgmester- og direktionsniveau, med en 

matrixorganisering omkring tværgående opgaver som erhvervsområdet, samarbejdet med den 

almene boligsektor og det tværgående ungdomsuddannelsesområde. 

For at opfylde målet om mere tid og kompetence til ledelse af medarbejderne råder afdelingen 

foruden sekretariatschefen selv også over en souschef, som fungerer som stedfortræder, og en 

teamleder, der virker i og for kommunikationsteamet. 

Kommunikation 

1 teamleder og 3 kommunikationskonsulenter, 1 webtilgængelighedskonsulent, 1 fundraiser 

Kommunikation varetager blandt andet følgende opgaver: 

 Den interne og eksterne kommunikation i Hillerød Kommune 

 Pressehåndtering 

 Hjemmeside og intranet 

 Rådgivning og krisehåndtering 

 Undervisning i sprog og dagsordener 

 Kommunikation for direktion og byråd 

 Filmproduktion til Hilda og hjemmeside 
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 Bistand ved udarbejdelse af foldere, pjecer og skriftlige materialer 

 Direktionsbetjening 

 Webtilgængelighed 

 Fundraising. 

Borgmester og direktionsbetjening 

5 sekretærer og 1 direktionskonsulent 

Sekretariatet understøtter og betjener borgmester, kommunaldirektør, direktion og de politiske 

udvalg i forhold til følgende opgaver: 

 Generel sekretærbistand, herunder mødeplanlægning m.v. 

 Generel betjening af direktionen, byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg 

 Dagsordener og referater til byrådet, økonomiudvalget og stående udvalg 

 Ekspedition af henvendelser og klager fra borgere til borgmesteren, udvalgsformænd og 

direktører 

 Kommunens papirarkiv (nøgle). 

Udvikling 

4 direktions- og udviklingskonsulenter 

Udvikling varetager en bred vifte af opgaver relateret til betjening af og udviklingsopgaver 

direkte for borgmester og direktører, herunder blandt andet: 

 Direktionskonsulent for direktører 

 Politisk betjening og koordinering, bl.a. protokolførende for de politiske fagudvalg  

 Ledelsesudvikling på hver af direktørområderne, fx understøttelse af chefgrupper 

 Projektledelse af strategiske udviklingsprojekter, fx sammenhængende borgerforløb på 

tværs 

 Facilitering af netværk på tværs af organisationen 

 Strategisk ledelse af erhvervs-, turisme- og ungdomsuddannelsesområdet  

 Tværkommunale samarbejder herunder KKR/KKU/K29, Strategisk Uddannelsesforum 

Nordsjælland, Erhvervshus Hovedstaden, Visit Nordsjælland mv.  

 

Jura 

4 jurister (heraf 1 vakant – besættes efter nærmere vurdering efter chefens tiltrædelse) 

Jura yder sparring og rådgivning om løsningen af juridiske opgaver til hele organisationen, og 

deltager i projekter og arbejdsgrupper. Jura har ansvaret for: 

 Rådgivning af organisationen indenfor bl.a. kommunalret, forvaltningsret og de enkelte 

fagområder 

 Retssager, tilsynssager og ombudsmandssager 

 Tilsyn med de almene boligorganisationer 

 Kvalitetssikring af svar på henvendelser og klager til borgmester, direktion og 

udvalgsformænd 

 Sekretariatsbetjening af Huslejenævn og Beboerklagenævn 

 Valg og folkeafstemninger. 
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Borgerrådgiver 

Borgerrådgiver (vakant) 

 Vejlede om, hvordan man klager over en afgørelse og hvordan en klagesag behandles  

 Hjælpe med at forstå en afgørelse eller et brev fra kommunen  

 Vejlede om rettigheder og muligheder i forbindelse med kommunens sagsbehandling  

 Hjælpe med at finde vej i det kommunale system  

 Videreformidle forslag til hvordan kommunens borgerbetjening kan forbedres.  

 Varetagelse af whistleblowerordningen i Hillerød Kommune. 

Ansættelsesudvalg 
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der består af:  

 Erik Nygreen, kommunaldirektør 

 Ulrik Spanager, personalechef 

 Kommende souschef Mia Brædstrup-Holm (pt. sektionsleder for Udvikling) 

 Lisette Andersen, direktionskonsulent i Byrådssekretariatet 

 Johanna Thon Schüssler, jurist i Jura 

 Vibe Reetz, pressechef og teamleder i Kommunikation. 

Ansættelsesprocessen  
Vi beder dig sende din motiverede ansøgning inklusive relevante bilag elektronisk senest 26. 

maj 2022.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. juni, eftermiddag (1. samtale) og den 22. juni, 

formiddag (2. samtale) på C4, Krakasvej 17, 3400 Hillerød.  

Går du videre til 2. samtale, skal du forvente at gennemføre et 1/2 –dags testforløb i 

København ved et eksternt konsulentbureau, samt deltage i ’kaffemøder’ med borgmesteren 

og kommunaldirektøren på Hillerød Rådhus. Du skal derfor være til rådighed dels den 13. juni 

og den 14. juni i løbet af dagen.  

Spørgsmål til stillingen kan rettes til kommunaldirektør Erik Nygreen på telefon 72 32 00 02. 

Ansættelsesvilkår 
Stillingen som sekretariatschef er omfattet af aftale om aflønning af chefer og besættes på 

overenskomstvilkår.  

Arbejdsstedet er Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.  

Ansættelsesstart er 1. august 2022. 
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