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Stillingsbeskrivelsen 
 

Tillidsfuld leder med ledelseserfaring og faglig indsigt 
 

Vores mangeårige leder af Sigrid Undset er gået på pension. Derfor søger vi en rodfæstet 

person til en spændende og attraktiv stilling som skoleleder på Specialcenter Sigrid Undset. 

Det omfatter ledelse af administration, specialbørnehaven Lærkereden, Sigrid Undset skolen, 

Kildebo samt CSU. 

 

Vi søger en leder, der ikke ”kun” er skoleleder, men som kan navigere i det specialpæda-

gogiske og socialfaglige felt. En fagligt forankret profil som har øje for metodiske og sam-

fundsmæssige tendenser. En værdiorienteret leder af ledere, som står i spidsen for en kul-

tur, der føres gennem hele organisationen og udmøntes i værdisæt og målsætninger. Den 

nye skoleleder skal kunne kalibrere i modsætningers verden og være i stand til at ændre 

tænkning og tilpasse sig nye krav.  

 

Du skal som leder positivt kunne anvende de mange forskellige kompetencer og faglighe-

der der er i din ledergruppe og den samlede medarbejderstab, og det er vigtigt at kunne 

omsætte den “lærende organisation” til også at være “den lyttende organisation”. For at få 

succes i jobbet er det vigtigt, at du kan mærke og fornemme ledere, medarbejdere, samar-

bejdspartnere, forældre og pårørendes ønsker/behov og have lyst til, så vidt muligt, at 

modellerer det ind i dagligdagen. Det er en kompleks organisation og de færreste kandida-

ter har indblik i alle fagområderne fra starten. Heldigvis er der kompetente og engagerede 

ledere og medarbejdere til at hjælpe dig godt vej.  

 

Specialcenter Sigrid Undset er et center med en lang og god historie og samtidig et center 

som har et rigtig godt ry og omdømme. Den har en synlig og tydelig rød tråd, som du skal 

være stolt over at blive leder for. Det er med andre ord en god historie og velfunderet or-

ganisation, som der nu skal bygges videre på. 

 

Afsættet for arbejdet i Kalundborg Kommune er ”Fælles Retning” – det er det, du kan se på 

forsiden af denne profil. I tillæg hertil beskriver kommunens nye Ledelses- og styringsgrund-

lag, hvordan vi skaber fælles retning, og hvilke forventninger, der er til den måde, der ledes 

og styres på i kommunen. Ledelses- og styringsgrundlaget består af følgende fire felter:  

 

• Vi optimerer samarbejder og processer  

• Vi holder styr på driften  

• Vi skaber velfærd sammen med andre 

• Vi styrker ressourcer hos os selv og andre  

 

Det betyder, at du som leder skal styre centeret gennem samarbejde og økonomisk an-

svarlighed. Samtidig stiller forståelsen af velfærd, som noget vi skaber sammen med an-

dre, krav til, at både egne og lokalsamfundets ressourcer aktiveres og styrkes. Læs mere 

om ledelses- og styringsgrundlaget her: Ledelses- og Styringsgrundlag 

 

Vi er en arbejdsplads, hvor vi vægter hjælpsomhed og uhøjtidelighed højt, hvilket kommer 

til syne gennem vores ubureaukratiske facon og flade struktur. Derudover tillægger vi den 

betydning, at gode ideer vokser og bliver til virkelighed gennem samspil i organisationen, 

fordi vores medarbejdere gerne vil gøre en forskel.   

 

Du skal være leder hos os, fordi du brænder for at gøre en forskel, er nysgerrig på og har 

viden om specialområdet. Du er en kompetent leder, der kan sætte en tydelig retning, 

http://reader.livedition.dk/kalundborg/1709/
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ambitioner for kvaliteten og har samtidig en inddragende ledelsesstil. Og så skal det at 

trække på samme hammel ligge fuldstændig naturligt til dig. Fælles retning er nemlig ikke 

bare noget, vi siger – det er noget, vi gør. 

 

 

Skolelederens profil: 

Vi søger en leder, der har ledelseserfaring og som er bevidst om ressourcestyring og den 

politiske organisation. Du skal være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne 

dig ny viden inden for området.  

Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du: 

• Have ambitioner på børn og brugeres vegne ved at skabe resultater via de special-

kompetencer der er brug for 

• Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde, og du arbej-

der systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være 

synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter 

• Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på et center med mange traditioner 

og med et konstant behov for udvikling 

• Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende 

• Kunne prioritere den faglige sparring med ledere og medarbejderne – og tage aktivt 

del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelser 

• Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet 

• Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for centerets muligheder 

og samarbejdsrelationer  

• have hjertet på rette sted og evner at være kulturbærer og værdiskaber 

• kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede på op, ned og ud 

• være stærk kommunikativt og handlekraftig når det kræves  

• have en dybdegående viden inden for specialområdet, enten på baggrund af uddan-

nelse eller erfaring 

• have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, 

evt. på PD-niveau. En tydelig leder af ledere.   

• have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik 

 

 

Vi kan tilbyde 

En spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på et center med gode fa-

ciliteter. Centeret er veldrevet og har lange traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du 

vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive 

tilbudt en mentorordning det første år. 

 

 

Lønniveau 

Stillingen besættes på overenskomstvilkår. De ambitioner og krav, der knytter sig til skole-

lederstillingen, muliggør en lønaftale, hvor forhandlingsudgangspunktet vil være en løn på 

kr. 675.000 årligt. Dertil kommer pension. 
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Om Specialcenter Sigrid Undset 
 

Specialcenter Sigrid Undset varetager specialiserede specialpædagogiske opgaver for børn, 

unge og voksne.   

Specialcenter Sigrid Undset består af fire afdelinger på fire fysisk adskilte selvstændige 

matrikler. Det kendetegner afdelingerne, at de hver især er de eneste der varetager funkti-

onen i Kalundborg Kommune.  

• Sigrid Undset Skolen. Vidtgående specialundervisning for elever med generelle ind-

læringsvanskeligheder. Special SFO’en Tulla for Sigrid Undset Skolens elever fra 0 - 

10. klasse. 

• Specialinstitutionen Lærkereden modtager børn fra 0 – 6 år. 

• Aflastningsinstitutionen Kildebo. Døgnaflastning for hjemmeboende børn, unge og 

voksne med særlige behov. 

• CSU-Kalundborg. Center for specialundervisning er for unge og voksne borgere og 

består af en STU. Voksenspecialskolen, desuden er der et klubtilbud og praktikun-

dervisning. CSU varetager ordblinde-undervisning for VUC. 

Afdelingerne er hjelmet i forskellige lovgivninger, som kan ses i organisationsdiagrammet: 
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Der er ca. 95 årsværk fordelt på ca. 120 medarbejdere i centeret. 

Medarbejdergruppen består af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, værkstedsassi-

stenter, talelærere, ergoterapeuter, fysioterapeut og administrativt personale. 

Specialcenterets samlede omsætning er på ca. 55 mill ioner årligt. De enkelte afdelinger 

har selvstændige budgetter og budgetterne er en blanding af rammebudgetter og BUM og 

indtægtsdækket virksomhed. Centeret har samlet set en sund økonomi. 

I alle afdelinger har vi høje ambitioner om, og vil være kendt for at have et tæt, konstruk-

tivt og tillidsfuldt samarbejdet med forældre og pårørende.  

Vi har bestyrelser på folkeskolen, CSU og på Lærkereden. 

Medarbejdergruppen ved Specialcenter Sigrid Undset har en stor dedikation for arbejdet 

med vores forskellige målgrupper og er kendetegnet ved en stor faglig stolthed og en me-

get høj professionel kapital.  

Medarbejderne er repræsenteret i et samlet MED-udvalg bestående af de decentrale AMR -

og TR-repræsentanter. 

Centerleder og afdelingsledere udgør Ledelsesteamet. Ledelsesteamet har et tæt og for-

pligtende samarbejde om den daglige drift, men giver og også gensidig ledersparring og er 

aktive parter i centerets strategiudvikling. 

Centeret har et tæt og velfungerende samarbejde med Kalundborg Kommunes øvrige afde-

linger, særligt på handicapområdet både på børne -og voksenområdet, men også med 

f.eks. folkeskolerne, jobcenteret og PPR. 

 

 

Sigrid Undset Skolen  
 

Sigrid Undset Skolen er en specialskole / SFO for elever med generelle indlæringsvanskelighe-

der fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.  

Skolens personale består af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ergoterapeuter, talelæ-

rere, pedeller og kontorpersonale. Flere af dem med helt særlige uddannelser indenfor special-

området (bla. Marte Meo, Castillos Morales, OCN, PAS) 

Eleverne er udfordrede fagligt, personligt og socialt i en sådan grad, at de ikke kan rummes i 

kommunes almene undervisningstilbud. Med afsæt i Folkeskoleloven møder vi eleven på dennes 

individuelle faglige niveau.  

Undervisningens tilrettelæggelse tager afsæt i bl.a. erfaringsbaseret og synlig læring. Hvilket 

giver grundlag for at eleverne får viden om, hvornår og hvordan de gør fremskridt ud fra suc-

ceskriterier og nytteværdi. Vores teoretiske grundlag, i forhold til arbejdet med elevernes per-

sonlige og sociale udvikling er funderet i systemisk teori og neuroaffektiv udviklingspsykologi.  

I praksis betyder det, at personalet hver dag og med stor professionalisme tuner sig ind på ele-

vens sansemæssige og emotionelle alder, og dermed møder eleven indenfor nærmeste zone for 

udvikling og læring. 
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Fælles for alle på Sigrid Undset er interessen for børn med særlige behov, deres trivsel og ud-

vikling.  

Vi ønsker at bidrage til, at alle elever får et så kvalitetsfyldt og selvstændigt liv som muligt. 

Både i deres tid som elever her og i deres voksenliv. Hvilket gør Sigrid Undset skolen til meget 

mere end en skole. 

 

Lærkereden 
 

Lærkereden er en kommunal specialdaginstitution for børn, der på grund af betydelig og 

varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har behov for en særlig indsats, der 

ikke kan dækkes gennem ophold i et almindeligt dagtilbud. Lærkereden er drevet efter §32 

i Lov om Social Service. 

 

Lærkereden er normeret til 12 børn, men har p.t. 20 børn med vidt forskellige vanskelighe-

der. Derfor lægger vi vægt på at møde det enkelte barn med lige netop det, som barnet 

har brug for, for at det kan udvikle sig i et trygt og inspirerende miljø. Vi har fokus på det 

enkelte barns kompetencer, og vi tror på, at ”jeg kan”-oplevelser og succeser er grundla-

get for en god udvikling. I Lærkereden er et overskueligt miljø med en struktureret og for-

udsigelig hverdag med faste rammer.  

 

I Lærkereden er ansat pædagoger med specialpædagogisk erfaring, fysioterapeut og tale-

pædagog. Disse faggrupper arbejder sammen om det enkelte barns udvikling i tæt samar-

bejde med barnets forældre. 

 

Vores overordnede mål er, at personalet i Lærkereden skal medvirke til, at det enkelte 

barn udvikler personlige og sociale kompetencer, så barnet kan være et anerkendt og del-

tagende medlem i de sociale fællesskaber, som det færdes i.  Ligeledes vil vi medvirke til 

at udvikle barnet optimalt både kognitivt, sprogligt og motorisk.  

 

 

Kildebo 
 

Kildebo er et døgn-aflastningstilbud Jf. SEL §84, hvori der står at kommunalbestyrelsen 

skal tilbyde aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

På Kildebo er oprettet pladser efter SEL §66, stk. 1, nr. 6 til børn og unge og SEL §107 

pladser, der benyttes af voksne der bor hjemme. 

 

Målgruppen på Kildebo er altså børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funk-

tionsevne. Aldersgruppen er fra 0-50 år. 

Borgerne indskrives til aflastningstilbud jf. deres bevilling og evt. handleplan. Denne/disse er 

udfærdiget af sagsbehandler i samarbejde med den, der har forældremyndigheden.  

Formålet med aflastningen er beskrevet i bevillingen og evt. handleplanen og dette indgår i til-

rettelæggelsen af tilbuddet for den enkelte. 
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Under opholdet benytter brugeren sit dagtilbud, som skole, børnehave, klub, arbejde eller 

samværs -og aktivitetstilbud. 

 

Tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis tager afsæt i en anerkendende tilgang, hvor 

der er en respektfuld tilgang og forståelse for brugerens liv, samt dennes intentioner og 

initiativer. Og derudover har afsæt i viden om- og hensynet til den enkelte borgers handi-

cap, samt kompenseringsprincipper. 

 

Personalet på Kildebo er pædagogisk personale, hvis kompetenceområde er bredt funderet. 

Kompetenceudvikling har fokus på anerkendende, systemiske og narrativer forståelser. 

Denne forståelsesramme, samt borgerens individuelle støttebehov vil også danne baggrund 

for valg af metoder. 

 

På Kildebo tilstræbes et menneskesyn, der har afsæt i at mennesket, er uerstatteligt og 

unikt, og at alle mennesker uanset funktionsnedsættelse, kan og har ret til at udvikle sig. 

Det drejer sig om ”at man skal møde brugeren, der hvor brugeren er”, og at pædagogen 

skal tilbyde brugeren aktiviteter, der er ”tilpas svære”, ”tilpas lette”, altså indenfor borge-

rens nærmeste udviklingszone (NUZO). 

 

 

CSU - Kalundborg  
 

Center for specialundervisning - arbejder i alle afdelinger med at støtte mennesker med 

funktionsnedsættelse. Målet er at borgerne kan komme så tæt som muligt på at kunne me-

stre eget liv/ hverdag. 

Der sættes ind med kompenserende specialundervisning, vejledning og guidning.  

Opgaverne varetages af specialuddannede fagfolk. 

 

CSU Kalundborg består af følgende afdelinger / områder: 

- STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov  

- Ordblindeundervisning for voksne og udredning til hjælpemidler/It rygsæk 

- Hjerneskadeundervisning - kommunikationsvanskeligheder efter erhvervet        

hjerneskade 

- specialundervisning for voksne med behov for en ekstra kompenserende indsats 

- klubtilbud for unge på STU 

- Praktikvejledning for unge på STU og andre henvist af jobcentret  

- netværkstilbud (livsmestring), skræddersyet til eksterne rekvirenter  

 

Der arbejdes tværfagligt og også på tværs af afdelingerne, således at borgerne får den 

bedst mulige kombinerede indsats. 

 

CSU har en veluddannet og meget engageret medarbejderstab, der med gejst og glæde ta-

ger fat på de mange differentierede undervisningsopgaver. 

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs særlige behov og drømme og der prioriteres 

højt at komme så som muligt på ressourcer og egen forvaltning. 

Der samarbejdes tæt med alle involverede i og omkring eleven/ borgeren, og vi har tvær-

sektorielt en fælles retning, der gavner elevens hele liv. 

 

Der er fokus på den socioøkonomiske tænkning, og der samarbejdes tæt med civilsamfun-

det og projekter opstår i lokalsamfundet. 

 

CSU arbejder med validering og certificering via OCN-dokumentation af kompetencer. 
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CSU arbejder ud fra recovery tænkning i relation til unge med psykiatriske diagnoser 

CSU arbejder ud fra at alle skal have en ny chance og en ny basis for at lære og her sæt-

tes ind med PAS test, dansk og matematik screening og efterfølgende designes individuelle 

planer 
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Visioner for folkeskolen i Kalundborg Kommune 
 

Den overordnede vision i Kalundborg Kommunes Børn- og Ungepolitik er, at alle børn har en 

tryg opvækst og at det enkelte barn har lige muligheder for et godt liv trods forskellige 

forudsætninger. Forældrene er ansvarlige for deres børns udvikling og trivsel, mens den 

kommunale indsats skal ses som et supplement til dette.  

 

Folkeskolen udgør en central del af kommunens arbejde med at sikre lige muligheder for alle 

børn. 

 

Skolevæsenet i Kalundborg Kommune består af 16 almene folkeskoler, 3 inklusionscentre og 

2 specialskoler, hvor der i alt går ca. 4.000 elever. Folkeskolen er et omdrejningspunkt i 

mange lokalsamfund - og for elever, forældre og medarbejdere udgør skolen et væsentligt 

holdepunkt i hverdagen.  

Derfor er ambitionen, at folkeskolen bidrager aktivt til udviklingsstrategiens vision om, at 

kommunen skal være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed. Desuden spiller 

folkeskolen en central rolle i visionen om Kalundborg som uddannelsesby med et unikt ud-

dannelsesmiljø i verdensklasse. 

 

Folkeskolernes resultater i de nationale tests og ved afgangsprøven peger på, at der er brug 

for at løfte det faglige niveau hos eleverne, hvis alle elever skal have mulighed for at begynde 

på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. På den baggrund er der i 2018 blevet udarbejdet 

en ny plan for forbedring af resultaterne i folkeskolen.  

 

Planen sætter ambitiøse og konkrete mål for folkeskolens udvikling i de kommende tre sko-

leår: 

 

Fravær og trivsel 

Ved udgangen af skoleåret 2019/20 er det samlede elevfravær i Kalundborg Kommunes 

skoler på landsgennemsnittet.   

 

Faglige resultater 

Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal 

stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21 

Andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. 

klasse, skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige 

med minimum 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21 

 

Forpligtende samarbejde og åben skole 

Hver skole indgår 3 konkrete aftaler med fokus på lokale virksomheder og relevante 

uddannelser således, at aftalerne understøtter elevernes læring, trivsel og motivation.  

Alle skoler indgår forpligtende samarbejdsaftaler med dagtilbud, andre skoler og ung-

domsuddannelsesinstitutioner. 
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Skolelederen og direktøren aftaler, hvordan den enkelte skole skal arbejde med at nå må-

lene. Derudover mødes skolelederne i skolegrupper, hvor der er mulighed for sparring og 

vidensdeling på tværs. 

 

Kalundborg Kommune har desuden fokus på at have et skolevæsen, hvor alle børn har mu-

lighed for at være en del af et stærkt børnefællesskab - både i den almene folkeskole og i 

specialundervisningstilbuddene. Dette skaber fundamentet for, at alle elever trives og bliver 

så dygtige, de kan. På lang sigt bidrager det til, at eleverne bliver livsduelige, både fagligt 

og socialt, og dermed får de bedste forudsætninger for et godt voksenliv. Arbejdet med 

stærke børnefællesskaber tager udgangspunkt i fire principper, som her nævnes i prioriteret 

rækkefølge: Fleksibilitet, Målrettet faglighed, Plads til mangfoldighed og Nærhed.  
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Kalundborg Kommunes organisering 
 

Kalundborg Kommunes styringsfilosofi baserer sig på en flad struktur med som hovedregel 

kun to ledelseslag. Der lægges i den overordnede organisation vægt på, at de enkelte enhe-

der har stor selvstændighed, og dermed bygger styringsformen på en markant decentralise-

ring. Borger og erhvervsliv er i centrum, og derfor skal der være gode muligheder for, at 

den enkelte enhed og ledelse selv skal kunne udvikle sig i samspillet med brugeren. Den 

gennemgående tankegang er derfor at støtte den decentrale ledelse og give denne mulighe-

der på indholdssiden. 

 
Der er udarbejdet et helt nyt ledelses- og styringsgrundlag, der skal understøtte, at vi i 

endnu højere grad har fokus på kerneopgaven, kernevelfærden. Innovation og samskabelse 

med relevante interessenter.  

Grundlaget er blevet til i et samarbejde mellem Direktionen og kommunens Niveau 2 che-

fer, der via dialog og kvalificering har udarbejdet og formuleret de nye pejlemærker for le-

delse og styring. En ”klassisk” Kalundborg-tilgang, hvor der er stor tiltro til, at vi når mere 

i fællesskab end med direktiver ovenfra.  

Hovedoverskrifterne er: 

• Vi optimerer samarbejde og processer 

• Vi skaber velfærd sammen med andre 

• Vi holder styr på driften 

• Vi styrker ressourcer hos os selv og andre 
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Læs mere om ledelses- og styringsgrundlaget her: Ledelses- og Styringsgrundlag 

 

Som Niveau 2 chef i Kalundborg er man en del af den samlede ledelse, der består af 45 

personer, og som mødes jævnligt. Den samlede ledelse har bl.a. medvirket til udviklingen af 

den omtalte visionsplakat "Fælles Retning". Plakaten er en anderledes måde at fortælle om 

den retning og udvikling, der sker i Kalundborg Kommune, ved hjælp af visuelle tegninger 

og illustrationer i stedet for ord.  

 

Derudover er det også her, at der er udviklet en ”grundfortælling”, der fortæller, hvad der 

er vigtigt, når man skal arbejde i Kalundborg Kommune. Det er ikke mindst noget om sam-

arbejde med afsæt i den kendte symbiose. Det er bæredygtig udvikling såvel socialt, miljø-

mæssigt som økonomisk. Endelig er det fokus på, at det er resultaterne, der skal vise – og 

bevise – at opgaven er i centrum, og at fokus er at gøre en forskel. Læs mere herom på 

vores hjemmeside.  

 

For at understøtte den interne sammenhængskraft er alle ledere – uanset om de er teamle-

dere, chefer eller direktører – en del af et fælles uddannelsesforløb på ca. 2 år. Dette for at 

øge kendskabet til hinanden og dermed også øge det tværgående samarbejde og sammen-

hængskraften i organisationen. Forløbet hedder ”Ledelse sammen – Fælles med borgerne”, 

og der var opstart på forløbet ved et kick-off seminar i starten af april måned 2019. Det er 

et uddannelsesforløb, som vi forventer os meget af, og som vores nye centerleder også bliver 

en del af. Forløbet er ganske rigtigt startet op, men det er på ingen måde for sent at hoppe 

ind og være med til at påvirke udviklingen. 

 

 

 

 

 

 

http://reader.livedition.dk/kalundborg/1709/


 

13/15 
 

J
O

B
P

R
O

F
I
L
 

 

 

 

Den politiske organisation 
Den politiske organisation består af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt fem stå-

ende udvalg. De er: Børn- & Familieudvalget, Ældre- & Sundhedsudvalget, Teknik- & Miljø-

udvalget, Socialudvalget samt Kultur- & Fritidsudvalget.  

 

Det er en kommune med styr på sin drift og dermed også på økonomien. Det er selvfølgelig 

noget, der er befordrende for roen i den samlede kommunale organisation, der er præget af 

en rigtig god grundstemning. 

 

Der arbejdes struktureret med en fireårig udviklingsstrategi, der sætter retning – ikke blot i 

ord men også – i praksis. Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi frem mod 2030 – mang-

foldige ressourcer og fællesskaber på tværs har følgende hovedoverskrifter: 

 

- Bæredygtig udvikling - i byen og på landet  

- Flere borgere i kommunen – et godt sted at bo og leve  

- Vækst – erhvervsudvikling og jobs  

- Fremtidens Velfærd  

- Lokale uddannelser, tæt på virksomhederne  

- Infrastruktur – sammenhæng, netværk og forbindelser  

 

Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og fæl-

lesskaber på tværs er ikke endeligt udarbejdet endnu, men du kan læse udviklingsstrategien 

frem mod 2020 her: Udviklingsstrategi 

 

 

Mere om Kalundborg Kommune  
Kalundborg Kommune med knap 49.000 indbyggere ligger naturskønt på det vestligste Sjæl-

land. Nogle af landets største vandflader – Saltbæk Vig og Tissø – er en del af de mange 

naturmæssige højdepunkter i den geografisk vidtforgrenede kommune. Kystlinjen præges af 

de tre markante halvøer Reersø, Asnæs og Røsnæs og er begunstiget af det tørre og solrige 

”storebæltsklima”, der tilgodeser en række sjældne planter og dyr.  

Kalundborg Kommune huser nogle af Danmarks største virksomheder (bl.a. Novo Nordisk) 

og er en national vækstmotor. I mere end 50 år har private og offentlige virksomheder ar-

bejdet sammen og skabt en verdenskendt industriel symbiose, hvor rester fra produktionen 

på én virksomhed f.eks. bliver til råvarer på en anden. Der eksisterer i dag 30 forskellige 

strømme mellem virksomhederne til gavn for både økonomien og miljøet. Kalundborg Sym-

biose handler kort sagt om, at virksomheder samarbejder for at producere på en mere bæ-

redygtig måde, der samtidig gavner virksomhedernes bundlinje.  

Samarbejdet udmønter sig ikke bare i fælles investeringer i fx produktion af grøn energi, 

men også i fælles fodslag i forhold til infrastruktur, uddannelse og tiltrækning af kvalificeret 

arbejdskraft. En fælles indsats og partnerskab som har resulteret i at vi nu er ved at realisere 

Kalundborg som en uddannelses- og innovationskommune. 

 

Kalundborg Kommune er på netop vej til at blive et uddannelsesmæssigt knudepunkt med 

bl.a. ingeniøruddannelse, elektrikeruddannelse og uddannelsesmuligheder for bioanalyti-

kere. 

https://www.kalundborg.dk/Politik/Planer_og_politikker/Udviklingsstrategi
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Rekrutteringsproces 
 

Ansøgers vurdering af arbejdspladsen 

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel 

drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. 

Henvendelse kan rettes til  

 

• Direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19 

 

Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke 

være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste sam-

talerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med direktør Michael Gravesen for at få mulig-

hed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål 

inden sidste runde. 

 

Vil du vide mere om stillingen og skolen, kan du få yderligere oplysninger via skolens hjem-

meside skolens hjemmeside 

 

Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 

Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 

2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæs-

sige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. 

 

Ansættelsesudvalget er sammensat af: 

• Michael Gravesen, direktør 

• Ingse Rasmussen, afdelingsleder 

• Pernille Thanning, afdelingsleder 

• Helle Johansen, medarbejderrepræsentant 

• Birgitte Rasmussen, medarbejderrepræsentant 

• Kristina Jensen, medarbejderrepræsentant 

• Maria Nielsen, bestyrelsesmedlem 

• Søren Hansen, bestyrelsesmedlem 

• Thomas Rubin, bestyrelsesmedlem  

• Malene Schneider Behrensdorff, bestyrelsesmedlem 

 

Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de 

sidste ca. tre ansøgere: 

• Den skriftlige ansøgning 

• Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde 

• Et skriftligt resumé af en kompetenceprofil gennemført af HR. Resuméet udarbejdes på 

baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens ledelsesmæssige og per-

sonlige kompetencer. 

• Et skriftligt resumé af referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra relevante per-

soner, som ansøgeren oplyser. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtale-

runde og kun efter aftale med ansøgeren (referencerne er fortrolige og forelægges ikke 

ansøgeren) 

https://specialcentersigridundset.aula.dk/
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• Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde 

 

 

Tidsplan for ansættelsen 

Ansøgning uploades senest den 25. oktober 2020, via dette link: Søg jobbet her 

 

Den 27. oktober 2020 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 

1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag. 

 

1. samtalerunde afvikles den 3. november 2020 i tidsrummet kl. 8.00-15.00. 

 

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 46. 

Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time. 

 

2. samtalerunde afvikles den 18. november 2020 kl. 8.30-14.00. 

 

Ansøgeren forventes at tiltræde 1. januar 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://talentsplace.recruitmentplatform.com/syndication1/KMD/PUFFK026203F3VBQBV76GLOTE/DN/details.html?id=PUFFK026203F3VBQBV76GLOTE&nPostingID=173272&nPostingTargetID=248807&mask=kmdlive&lg=DN

