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Maj 2022 

 

 

 

Jobprofil 

 

Sektionsleder til Byg og Geodata, Hillerød Kommune 
 

Hillerød Kommunes By og Miljøafdeling søger en ny leder til sektionen Byg og Geodata. 

 

Søg stillingen, hvis du:  

 Vil lede byggesagsområdet og geodata i en ambitiøs kommune med mange banebrydende 

by- og erhvervsudviklingsprojekter, 

 Vil arbejde i kommune, hvor vi har den luksus at vi kan være kræsne med byggeri og byud-

vikling, 

 Vil lede en velfungerende sektion med høj arbejdsglæde og stort engagement, 

 Vil bidrage til udvikling af et område med høj faglighed, rettigtidighed og stor tillid blandt 

kolleger, politikerne og borgere.  

  

Denne jobprofil indeholder en beskrivelse af de væsentligste opgaver og udfordringer, som den 

nye sektionsleder vil stå overfor, og en beskrivelse af de forventninger, som Hillerød Kommune 

har til sektionslederens kompetencer. Forhold dig gerne til jobprofilen i din ansøgning. Du kan 

læse meget mere om Hillerød Kommunes organisation, planstrategier, udviklingsprojekter og 

visioner på kommunens hjemmeside.  

 

Du kan sidst i dokumentet læse mere om selve ansættelsesprocessen. 

 

 

Om Byg og Geodata 

 

Sektionen har 12 medarbejdere, heraf arbejder to medarbejdere med GIS og Geodata. Der er en 

meget høj anciennitet blandt medarbejderne. Flere har været i kommunen mellem 10 og 20 år. 

Der er et rigtig godt arbejdsmiljø i sektionen og en høj grad af fællesskab både socialt og fag-

ligt. Mange medarbejdere nævner særskilt det særlige arbejdsklima som en årsag til at have ar-

bejdet mange år i kommunen.  

Byggesag og landzoneadministration:  

Det er en sektion med en indarbejdet arbejdstilrettelæggelse, hvor der hver morgen afholdes 

postmøder, og hvor der er høj grad af ansvarsfølelse for og fællesskab om opgaveløsningen og 

hvor samarbejdet med andre sektioner prioriteres højt. Der er en kultur i sektionen, hvor man 

gerne tænker i nye løsninger. Der er høj effektivitet - sektionen behandler ca. 1600 sager om 

året – og der har været en stigning i indkomne sager hvert år. Hillerød Kommunen klarer sig 

rigtig godt i forhold til KL´s servicemål: 
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Sektionen bemander en vagttelefon, herunder Kvik-Erhverv, samt tager sig af personlige hen-

vendelser i borgerservice på alle hverdage. 

 

 

 

Ovenfor kan du se en oversigt over de opgaver sektionen løser, og nedenfor er de øvrige opga-

ver listet. 

Byg og Geodata Byg og Geodata 

Byggeloven/  
BR18

Byggeloven/  
BR18

WeblagerWeblager

BBRBBR PlanlovenPlanloven

Lovliggørelses-
sager

Lovliggørelses-
sager

Digitale Kort Digitale Kort 

BeredskabBeredskab

Skilte og facaderSkilte og facader

Borger- og 
virksomheds-

service

Borger- og 
virksomheds-

service

Udbredelse af 
Geodata

Udbredelse af 
Geodata

IndeklimasagerIndeklimasager

Landzone-
administration

Landzone-
administration

Klagesager  Klagesager  
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Beredskabsområdet indeholder bl.a. følgende opgaver; 

 Projektledelse og faglig ansvarlig for at de lovpligtige beredskabsplaner på niveau 1, 2 

og 3 bliver udarbejdet i kommunen, i beredskabsselskabet samt i de eksterne selskaber 

underlagt Hillerød kommune.  

 Være det kommunale bindeled i den overordnede beredskabsplan (plan for fortsat drift 

niveau 1) og være fast medlem af krisestaben og bistå som ressourceperson til andre 

stabe, herunder (LBS) den lokale beredskabsstab under politiet. 

 Deltage aktivt som beredskabs- og sikkerhedsfaglig repræsentant i det Kriminalpræven-

tive lokalråd 

 Administrere kommuneabonnement hos Falck (forbindstoffer, opsamling af døde dyr, 

autohjælp, afdækning af kommunens bygninger m.v.) 

 Varetagelse af tilsyn med beskyttelsesrum/sikringsrum/betondækningsgrave gennem 

kontraktforhold. 

 

Opgaver på GIS og Geodata-området: 

 Indsamling af geodata (til lands, i luften, via satelitter) 

 Geokodning (GPS-positioner) 

 Tilføjes beskrivende data så som vejbredder, signaler, ejerforhold, statistikker fx folke-

tal, indkomst mm 

 Søgninger og filtrering efter forskellige kriterier til brug for en geografisk analyse 

 
Derudover arbejder sektionen med udstykningssager, hvor sager modtages fra landinspektø-

rerne og sendes i høring. Dispensationer til helårsbeboelse og sagsbehandlingen af ulovlig be-

boelse i kolonihaverne og ulovlig bebyggelse og overtrædelse af lokalplanlægning.  

 

Hillerød Kommune er under en hastig udvikling med mange større igangværende byudviklings-

projekter, kommunale anlægsopgaver og kommende byggerier. Det drejer sig bl.a. om; 

 

 Nyt Hospital Nordsjælland 

 Markedspladsen 

 Frederiksbro 

 Boliger på Milnersvej 

 Erhverv i Slangerupgade 

 Ullerød Nord 

 Favrholm, og  
 Stadionkvarteret 

 

Du kan læse mere om kommunens udviklingsplaner på kommunens hjemmeside: 

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/udvikling-og-planer/ 

 

 

Opgaver for den nye sektionsleder 

 

Du skal have en god solid faglighed på området med byggerier og byggesagsbehandling, ikke i 

detaljen, men du skal kunne sparre med medarbejderne, og du skal bidrage til at sikre en sam-

menhængende sagsbehandling både fagligt, politisk og kollegialt på tværs af sektion, afdeling 

og kommune. 

 

mailto:vibeke@rosenbecks.dk
https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/udvikling-og-planer/


  
 

Gothersgade 11 · 1123 København K 

Telefon: 3148 4740 · vibeke@rosenbecks.dk 

 

 

 4 

Som ny sektionsleder får du en væsentlig opgave i at sikre et forsat godt samarbejde med de 

politiske udvalg, med høj grad af tillid og dialog om kommunens udvikling. Du bliver tæt spar-

ringspartner for medarbejderne omkring sagsfremstillinger og rådgivning af det politiske ni-

veau. 

 

Du bliver leder for en velfungerende sektion, hvor medarbejderne er vant til en høj grad af selv-

stændighed i opgaveløsningen, og med stor vægt på et godt kollegialt fællesskab. Det er helt 

centralt, at du kan være med til at bygge videre på det der fungerer godt, og udvikle der, hvor 

opgaveløsningen kan løftes. 

 

Der arbejdes målrettet med at indføre nye digitale løsninger, og den nye leder vil få en opgave i 

at bidrage til at digitale arbejdsgange optimeres og systemerne udnyttes fuldt ud.  

 

Du bliver en central rådgiver for direktionen og byrådet på det byggefaglige område, både når 

det kommer til konkrete afgørelser og til drøftelser af hvad der kan lade sig gøre. Her er der 

brug for både faglighed og pragmatisme.  

 

De mange udviklingsaktiviteter i kommunen betyder mange byggesager. Der er brug for lø-

bende at sikre en effektiv sagsbehandling og en optimal fordeling af opgaverne, herunder at 

arbejde med at udnytte de digitale muligheder og de nye teknologier bedst muligt. 

 

Du vil blive involveret i de klagesager området modtager. Det gælder både når der er tale om 

borgmestersvar og når der er klager over afgørelser. Her er der brug for at du som leder støtter 

op om medarbejderne og i de sværeste sager skærmer medarbejderne.  

 

 

Om By og Miljø 

 

Afdelingen er organiseret som vist i diagrammet nedenfor. De fire sektionsledere indgår i By og 

Miljøs ledergruppe sammen med afdelingschefen. Der afholdes ledermøder hver uge, hvor fag-

lige sager og nye initiativer koordineres, og det tværgående samarbejde drøftes. Ledergruppen 

agerer ligeledes styregruppe på større tværgående projekter.  
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Personprofil 

 

Den nye sektionsleder refererer til afdelingschef Rie Lind og bliver en del af By og Miljøs leder-

gruppe. 

 

Derudover søger vi en sektionsleder med følgende kompetencer (i ikke-prioriteret rækkefølge):  

 Har en relevant uddannelsesbaggrund, fx arkitekt, ingeniør, byningskontruktør eller lig-

nende – eller har tilsvarende erfaring 

 Har erfaring med byggesagsbehandling og myndighedsudøvelsen på området, og gerne ar-

kitektonisk interesse 

 Har kendskab til eller interesse for geodata, og kan bidrage til en øget anvendelse heraf 

 Er en erfaren og dygtig leder, der kan understøtte faglig udvikling og gode samarbejdsrela-

tioner – viser tillid og kan give medarbejderne plads  

 Er vant til at samarbejde med mange forskellige fagligheder og kan styrke det tværfaglige 

samarbejde både internt i sektionen og i kommunen 

 Har erfaring med at betjene et politisk niveau med sagsfremstillinger, har politisk tæft og et 

godt strategisk blik for sektionens rolle i organisationen 

 Trives med at arbejde i en hektisk hverdag, og kan prioritere mellem de mange vigtige op-

gaver 

 Er en dygtig kommunikator, der kan sikre inddragelse af områdets mange interessenter på 

den rigtige måde. Er stærk i skriftlig formidling 

 Kan være et aktivt bindeled mellem medarbejdernes faglighed og de politiske ønsker til om-

rådet 

 Er digital og teknologisk velfunderet – har erfaringer med at implementere ny teknologi  

 Er en personaleleder, der har fokus på at skabe et godt og udviklende arbejdsmiljø  

 Er løsningsorienteret og kan se muligheder 

 Hviler godt i sig selv – kan indgå i en sektion med stor vægt på det sociale og med et godt 

humør 

Løn og ansættelsesvilkår  

 

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er normeret til 37 timer om ugen – uden 

fastsat højeste arbejdstid.   

 

Ansættelsesproces 

 

Hillerød Kommune har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Rosenbecks gennemfø-

rer ansættelsesprocessen.  

 

Udvalget består af: 

 Afdelingschef Rie Lind 

 Sektionsleder for Byudvikling Hans Brigsted 

 Sektionsleder for Natur, Miljø og Klima Vibeke Meno 
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 Medarbejderrepræsentant Kickan Horten Utzon 

 Medarbejderrepræsentant Sascha Bak Frederiksen 

 Medarbejderrepræsentant Anni Van Hauen 

 Medarbejderrepræsentant Hanne Christensen 

 

Du kan søge stillingen via Hillerød Kommunes hjemmeside: https://www.hillerod.dk/nyheder-

og-fakta/job-i-hillerod-kommune/ 

 

 

Ansøgningsfristen udløber søndag den 29. maj 2022. 

 

Ansættelsesudvalget mødes onsdag den 1. juni og udvælger kandidater til første samtalerunde. 

Hvis du bliver udvalgt, hører du fra os umiddelbart herefter.  

 

Vi gennemfører første samtalerunde tirsdag den 7. juni og anden samtalerunde onsdag den 15. 

juni.  

 

Mellem de to samtalerunder gennemføres testforløb og indhentes referencer.  

 

Testforløbet omfatter: 

 Personlighedstesten NEO-PI-3 

 Den kognitive test IST-2000R  

 En opfølgende testsamtale med udgangspunkt i personlighedtesten og den kognitive test. 

Her drøftes kompetencer i forhold til den foranstående personprofil. Du får en mundtlig 

feedback fra konsulenten.  

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk tre refe-

rencer, og det sker i alle tilfælde efter forudgående aftale med dig.  

 

Vi udarbejder en skriftlig kandidatvurdering, og den udgør den samlede afrapportering af test-

forløbet og referencetagningen.  

 

Vi sender vurderingen til dig forud for anden samtalerunde, hvor du får mulighed for at kom-

mentere vurderingen over for ansættelsesudvalget. Vi præsenterer og gennemgår vurderingen 

for ansættelsesudvalget i forbindelse med anden samtalerunde.  

 

Forventet tiltrædelse er den 1. august 2022.  

 

 

Yderligere information 

 

Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Rie Lind på tele-

fon 7232 2100 eller konsulent Vibeke Rosenbeck på telefon 3148 4740.  
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