
 

 
 
 

Glad Fonden søger direktør til uddannelses-og beskæftigelsesområdet 
 
Du er nysgerrig, har et stort drive og engagement, der kan begejstre andre. Du er leder, fordi du 
har holdninger til god ledelse og til det, du kan udrette med din tilgang. Du sætter en ære i at ud-
vikle dit arbejdsområde i samarbejde med skønne kollegaer. Din erfaring har gjort dig åben over 
for muligheder, og du er dynamisk og uddelegerende. Kan du genkende dig selv? Så er du måske 
vores nye direktør for uddannelses- og beskæftigelsesområdet.  
 
I Glad Fonden tror vi på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre vo-
res samfund både rigere, gladere og mere inspirerende. Vi er en mangfoldig virksomhed, der be-
skæftiger mennesker med og uden handicap indenfor forskellige brancher; bl.a. medier, uddan-
nelse, kultur, service og køkkendrift. Vi er drevet af stærke værdier og har i de 21 år, vi har eksiste-
ret, skabt markante resultater.  
 
Vi har sat uddannelse på dagsordenen for en gruppe, som i mange år blev betragtet som u-under-
viselige, og har bidraget med nye, meningsfulde arbejdspladser i vores egne virksomheder og i de 
virksomheder og koncerner, vi samarbejder med. 
 
Vores strategi er fortsat vækst og udbredelse af vores forretningsidé. Vi ønsker derfor en direktør, 
der sammen med den øvrige direktion, ledere og medarbejdere, kan realisere de ambitiøse mål og 
sikre en fortsat velfungerende organisation. En forudsætning for at lykkes er, at vi fortsat styrker 
vores forretningsmæssige fundament uden, at vi går på kompromis med vores værdier, og at vi 
udbygger organisation og systemer, så de understøtter den ønskede udbredelse. Vi er optaget af 
processer, strukturer og samspil, der understøtter et samlet Glad og udbreder den begejstring, der 
driver og har bidraget til de gode resultater. 

Dit ansvarsområde  

Du får det overordnede ansvar for Glad Fondens beskæftigelses- og uddannelsesindsats, med 
125 medarbejdere omfattende lederne i Glad Fagskole og Glad Erhverv, vores lokalafdelinger i 
Ringsted, Aabenraa og Esbjerg samt pt. to større udviklingsprojekter - Flexuddannelsen og Min 
karriere. Herudover får du ansvar for den tværgående HR-funktion.  
 
Sammen med den øvrige direktion, som udover dig består af den administrerende direktør, direk-
tøren for kulturområdet, økonomichefen og udviklingschefen, sætter du den overordnede retning 
på områderne og sikrer gennem tæt dialog med lederne i dit område, at retningen slår igennem i 
de enkelte virksomheder og afdelingers handlinger. Du bidrager ligeledes sammen med direktio-
nen til, at bestyrelsen får det bedst mulige grundlag for at sætte rammer og mål for dette arbejde. 
 
Du har et tæt samarbejde med direktøren for Kulturområdet, der har tilsvarende ledelsesansvar for 
virksomhederne Medier, Design, Teater og Zoo og med den adm. direktør, som har det overord-
nede ledelsesansvar for Mad og Service.  
 
Som ansvarlig for HR indgår du i tæt samarbejde med fondens HR-partnere og økonomiafdelingen 
om fortsat drift og udvikling af vores personale og organisation.  

 

 



 

Vi tilbyder dig  

- Et spændende lederjob i en af DK’s førende socialøkonomiske virksomheder, hvor du får 
gode muligheder for at præge retningen og være med til af udvikle og gå nye veje  

- En anderledes organisation, hvor vi i kraft af vores historie og vores værdier, kombineret 
med stor vækst de seneste år og knappe ressourcer, arbejder med utraditionelle løsninger 
og stor fleksibilitet 

- Engagerede og kompetente medarbejder og ledere med forventninger om at bidrage til ud-
viklingen og til tydelig og empatisk ledelse i en mangfoldig og travl hverdag 

- En direktion, som er kendetegnet ved åbenhed og tillid, hvor vi har store forventninger til, at 
du spiller ind, spiller med og siger til og fra  

- Inspirerende samarbejder på en helt særlig arbejdsplads, hvor vi er drevet af at gøre en for-
skel. 

Du er den rigtige, hvis  

- Du har solid ledelseserfaring, både i forhold til personaleledelse på alle niveauer i organisa-
tionen samt strategisk og forandringsmæssig ledelse 

- Du har organisatorisk sans og bred erfaring med forretnings- og organisationsudvikling 
med værdibaseret og kommercielt sigte 

- Du har erfaring med økonomi- og budgetansvar og kan bruge stabene professionelt, under-
støttende og tværgående  

- Du har et blik for det strategiske og er handlekraftig, baseret på solid indsigt i driftens kom-
pleksitet 

- Du skaber tydelige rammer, sikrer dialogen og bringer kompetencer i spil 
- Du er god til at skabe helhed, synergi og understøtte og udvikle et fælles ”vi” 
- Du er åben og dialogorienteret; kender egne begrænsninger og forstår at delegere 
- Du er troværdig og kan repræsentere Glad udadtil 

 
Det er en fordel - men ikke et krav - at du har kendskab til uddannelses- og beskæftigelsesområdet 
og konditionerne for lovgivningsarbejde og det offentliges rammevilkår. 
 
Uddannelsesbaggrund 
Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse (fx cand.jur., cand.scient.pol. eller lignende) 
suppleret med efter- eller videreuddannelse inden for ledelse. Men mest afgørende er din tidligere 
beskæftigelse, som skal bære præg af en tung ledelseserfaring.  
 
Rammer 
Din faste arbejdsplads er i København, men som ansvarlig for lokalafdelingerne, vil du også 
komme en del rundt i landet. 
 
Løn aftales efter kvalifikationer. Forventet start 1. november 2020.  
 
Ansøgningsfrist den 3. september 2020, kl. 12.00 
 
Ansøgning med CV, dokumentation og mulige referencer sendes til direktoerjob@gladfonden.dk 
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til adm.direktør, Mikkel Holmbäck på tlf. 2622 0947. 
 
Første samtalerunde er planlagt til den 14. og 16. september 2020. 
 
Glad Fonden  



 

Vi er en registreret socialøkonomisk virksomhed med samlet 320 ansatte, heraf halvdelen ansat på 
særlige vilkår, og 160 elever på vores uddannelser. Vi driver i dag virksomheder inden for uddan-
nelse, beskæftigelsesafklaring, medier, køkken og cafédrift, design og kultur. Alle fondens virksom-
heder er baseret på et tæt samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Vi har afdelin-
ger i København, Ringsted, Vejen, Esbjerg, Aabenraa og Aarhus. 
 


