
 

 

 

Områdechef for Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg  
 
Vi søger en holdspillende bygge- eller anlægsinge-
niør med økonomisk tyngde. Som områdechef skal 
du stå i spidsen for og accelerere en god udvikling af 
statens drifts- og anlægs opgaver på kystområdet. 
Omlægning af opgaveansvar og øget fokus på statens 
og kommunernes aktiviteter og anlæg på kysterne 
stiller nye krav til Kystdirektoratets opgaveløsning. 
 
Stillingen 
Som strategisk partner i områdeledelsen sikrer du, 
at fremtidig udvikling af drift og anlæg inden for 
kystbeskyttelse, oprensning, opmåling og vedlige-
hold af havneværker sker på et bæredygtigt grundlag 
med respekt for natur og miljø. Udover drift- og 
anlægsopgaver tager du ansvar for tværgående 
opgaver omkring fag-IT/Data og økonomi for hele 
Kystdirektoratet og bidrager til Kystdirektoratets 
samlede organisationsudvikling. 
 
Vores forventninger  
Du har ledelseserfaring med strategi- og organisa-
tionsudvikling og er stærk på økonomi. Som en 
stærk formidler og kommunikator bidrager du effek-
tivt til resultatskabelsen i tæt samarbejde med kolle-
ger og medarbejdere samt eksterne samarbejdspart-
nere. Du sætter mål, følger op og tænker nyt. Du er 
delegerende, og du engagerer og udvikler dine 
medarbejdere. 
 
Kvalifikationer 
Du er en erfaren bygge- eller anlægsingeniør, der har 
suppleret din basisuddannelse med en økonomisk 
orienteret videreuddannelse. Du har erfaring i at 
håndtere større bygge- og anlægsprojekter samt 
indsigt i udbud og kontraktstyring. Vi forventer ikke, 
at du nødvendigvis har specifik faglig erfaring på 
fagområder inden for kystbeskyttelse/vandbygning, 
men at du hurtigt evner at sætte dig ind i det spænd 
af faglige opgaver, som området dækker.   

 
Vi tilbyder 
Et attraktivt lederjob i en dynamisk organisation 
præget af høj faglighed og engagement blandt alle 
medarbejdere. Det sker i tæt samspil med direktør, 
øvrige chefer og med Naturstyrelsen og Miljø- og 
Fødevareministeriets departement og institutioner. 
Du får mulighed for at sætte retningen for væsentlige 
dele af Kystdirektoratets samlede opgaveportefølje 
og at arbejde med strategi- og organisations-
udvikling som aktiv medspiller i områdeledelsen.   
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker på åremålsvilkår i lønramme 37 i 
henhold til rammeaftale for kontraktansættelse af 
chefer i staten, løngruppe 1. Der er tilknyttet en årlig 
resultatlønskontrakt på 10 % af lønnen før pension. 
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministe-
riet med tilhørende institutioner. 
Tiltrædelse 1. oktober 2017. 
 
Yderligere oplysninger 
Læs den uddybende stillings- og personprofil på 
www.kyst.dk eller www.croneconsulting.dk. 
Kontakt kystdirektør Merete Løvschall, Kystdirek-
toratet, tlf. 2325 5063 eller konsulent Niels Madsen, 
Crone Consulting, tlf. 2332 3103 og hør nærmere. 
 
Sådan søger du 
Ansøg online på vores jobportal ved at trykke på 
”Søg stillingen” nederst i stillingsopslaget. Din 
ansøgning med CV og eksamensbevis skal være 
modtaget senest onsdag den 16. august 2017, kl. 
12:00. 
 
 
 
 

 
 
Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig 
baggrund til at søge. 
 
Kystdirektoratet er statens kystenhed i Danmark og en del af Naturstyrelsen. Direktoratet varetager bl.a. 
myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over 
søterritoriet. Vi rådgiver miljø- og fødevareministeren, udarbejder analyser og arbejder i hele kystzonen 
nationalt og internationalt.  
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