
 

 
 

 
 
 

 

 
Stillings- og personprofil 

Ressource- og økonomichef  
2023 
 

Opdragsgiver 
Hf og VUC Roskilde-Køge 

 

Adresse 
Læderstræde 4, 4000 Roskilde, 
tlf. 46308600, www.vucroskilde.dk  
 

Stilling 

Ressource- og økonomichef for Hf og VUC Roskilde-Køge. 
 

Reference 
Ressource- og økonomichefen refererer til rektor for Hf og 
VUC Roskilde-Køge. 
Ressource- og økonomichefen er leder for 3 medarbejdere. 
 

Ledergrupper 

Ressource- og økonomichefen indgår i lederteamet, sammen 
med rektor, vicerektor/hf-uddannelseschef, uddannelseschef 
for AVU, OBU, FVU, studieservice- og facilitychef og to 
uddannelsesledere. 
 

Ansættelsen 
Ansættelsen sker på overenskomstvilkår. Stillingen er klassi-

ficeret på niveau 3 – øvrige chefer i staten. 

Tiltrædelse senest pr. 1. august 2023 
 

Yderligere oplysninger 

Rektor Dorthe Lundqvist, telefon 2075 5677  
 
Der henvises endvidere til Hf og VUC Roskilde-Køges 
hjemmeside www.vucroskilde.dk 
 

 

Rekrutteringsproces 

Ansøgning  
Send ansøgning med CV pr. mail til job@vucroskilde.dk 

senest d. 17. april 2023. 
 

Indkaldelse af kandidater 
Vi indkalder til samtaler løbende. 
 

Samtale med kandidater 

Vi afholder samtaler løbende og forbeholder os retten til at 
fjerne annoncen, når vi har fundet den rette kandidat. 
 

Ansættelsesudvalg 
Dorthe Lundqvist, Rektor – formand for ansættelsesudvalget 
Heidi Rønnov Lund, Studieservice- og facilitychef 
Debbie Lundberg, Studiesekretær og TR. 
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Hf og VUC Roskilde-Køge – kort fortalt 

 
Hf og VUC Roskilde-Køge - et voksenuddannelsescenter 
under Undervisningsministeriet – har til opgave at tilbyde 

kompetencegivende uddannelse til unge og voksne på både 
HF, AVU og FVU-niveau samt ordblindeundervisning. Vi 
underviser også på virksomheder og samarbejder med både 
uddannelsesinstitutioner, kommuner og regionen i vores 
dækningsområde. På Hf og VUC Roskilde-Køge har vi ca. 
800 årskursister og er ca. 100 ansatte, der fordeler sig på 
lokaliteter i Roskilde og Køge. 
 
Ressource- og økonomichefen er chef for hele Hf og VUC 
Roskilde-Køge og dermed for afdelingerne i både Roskilde og 
Køge – en opgave, der løses i tæt samspil med den øvrige 
ledelse. 

 
Hf og VUC Roskilde-Køge har hovedafdeling i Læderstræde 4 
– midt i Roskilde by kun få minutters gang fra stationen. Her 
har Ressource- og økonomichefen sit primære arbejdssted. 
 

Hf og VUC Roskilde-Køges vigtige samfundsopgave 

Hf og VUC Roskilde-Køge ser det som sin opgave at 
opkvalificere unge og voksne i forhold til 
uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og samfundet i 
øvrigt, således at de får reelle muligheder for videre 
uddannelse og arbejde. Kursisternes personlige og faglige 
udvikling styrkes gennem muligheden for livslang læring.  

Vores motto er: Dit springbræt til nye muligheder! 
Springbrættet funderes på Hf og VUC Roskilde-Køges 

tilbud om forberedende og kompetencegivende 
uddannelse for voksne, så flere muligheder for 
uddannelse eller beskæftigelse åbner sig for 

kursisterne efter gennemført uddannelse. 

Hf og VUC Roskilde-Køge lægger vægt på mangfoldighed og 
integrerer i studieforløbene kursister med forskellig 
baggrund, det være sig aldersmæssigt, socialt, kulturelt og 
etnisk. Hf og VUC Roskilde-Køge tilstræber på denne måde 
at styrke unge og voksnes forudsætninger for aktiv 
medvirken i et demokratisk samfund.  

Hf og VUC Roskilde-Køge ønsker at være synlig i 
lokalområdet og udvikle undervisningen og 
tilrettelæggelsesformerne fleksibelt i forhold til samfundets, 
arbejdsmarkedets og den enkelte kursists behov. Hf og VUC 
Roskilde-Køge udvikler og målretter også 
undervisningsforløb til offentlige og private virksomheder.   

 

 
 

Ledelse af skolen og samarbejde med medarbejdere 
Lederteamet varetager den strategiske og daglige ledelse af 
skolen. 
 
Lederteamet består af tre ledelsesniveauer: 
 
 Rektor – overordnet strategisk, pædagogisk, studieser-

vicemæssig, økonomisk og personalemæssigt ansvar 
 Vicerektor – rektors stedfortræder strategisk, 

pædagogisk, administrativt og økonomisk. Refererer til 
rektor. 

 Øvrige chefer og ledere –strategisk lokalt, 
uddannelsesmæssigt, pædagogisk, studieservicemæssigt 
og administrativt ansvar. Refererer til rektor. 
 

Ledelsen spiller en central rolle i forhold til at skabe gode 
uddannelser og der sker derfor en løbende professionali-
sering af ledelseskompetencen på alle ledelsesniveauer i 
forhold til ledelsesmæssigt mest effektivt at understøtte 
skolens strategiske målsætninger. 

 
Ledelsen i Hf og VUC Roskilde-Køge er synlig og 
nærværende. Ud 
over synlighed og nærvær har ledelsen fokus på dialog og 
sparring med medarbejderne. Det kommer til udtryk i 
forhold til alle områder af skolens drift og udvikling og 
omfatter således undervisning og andre læringsaktiviteter 
samt studieservice og administrative processer. 
 
Formelle samarbejdsfora er en del af organisationskulturen – 
og medarbejdere sikres indflydelse bl.a. gennem samar-
bejdsudvalget, arbejdsmiljøudvalget, pædagogisk råd, 

pædagogisk koordinering, lokale underudvalg og en række 
relevante ad hoc inspirations- og arbejdsgrupper. 
 
Samarbejde med eksterne aktører 
Hf og VUC Roskilde-Køge indgår i samspil med andre aktører 
inden for uddannelse, beskæftigelses-og erhvervsudvikling 
for at sikre, at vi er leveringsdygtige i de målrettede og 
fleksible uddannelsestilbud, som efterspørges af det 
omgivende samfund og kursisterne. 
 
Vi indgår i strategiske alliancer og partnerskaber med 

uddannelsesinstitutioner, det vil være relevante at samar-
bejde med for at sikre fornøden opkvalificering og uddan-
nelse med henblik på fremtidens uddannelses- og arbejds-
marked. 
 
Hf og VUC Roskilde-Køge har en synlig profil i forhold til 
lokale samarbejdsrelationer, og vi arbejder bevidst med at 
blive opfattet som en udadvendt uddannelsesinstitution, der 
målbevidst vil arbejde for at spille en vigtig rolle for de 
lokalsamfund som vores VUC dækker. 
 
Vi sikrer, at alle medarbejdere og ledere, der er involverede 

i samarbejdsprojekter og -aftaler med eksterne aktører har 
de relevante kompetencer til at løse Hf og VUC Roskilde-
Køges del af opgaven. 
 

 

Organisationen Hf og VUC Roskilde-Køge 

 
Hf og VUC Roskilde-Køges ledelse er organiseret således 
 Øverste chef: Rektor Dorthe Lundqvist 
 Lederteam: Ressource- og økonomichefen i lederteamet 

sammen med rektor, uddannelseschefen for HF, der også 
er vicerektor, uddannelseschefen for AVU, FVU og OBU, 
studieservice- og facilitychefen samt uddannelsesleder 
for HF2, bæredygtighed og digitalisering og 
uddannelsesleder for OBU, der også indgår i VUC 
Business Partner. 

 
Alle ledere refererer til rektor. 
 



 

 
 
 
 

Alle medarbejdere refererer i faglig henseende og personale-
mæssigt til nærmeste fagligt relevante leder afhængigt af 
den aktuelle opgave eller uddannelsesområde. Medarbejdere 
med en opgaveportefølje, der falder inden for ét lederom-
råde, refererer alene til den nærmeste fagligt relevante 
Medarbejdere med en opgaveportefølje, der dækker flere 
chef- og lederområder, kan i praksis referere til flere ledere, 
men har kun én nærmeste leder, der er ansvarlig for 
gennemførelse af MUS og opgaveporteføljesamtaler med 
den enkelte medarbejder.  
 
Se nærmere om organiseringen mv. i ”Samarbejde, udvalg 

og funktioner” som du finder på Hf og VUC Roskilde-Køges 
hjemmeside. 
 

Ressource- og Økonomiafdelingen 

 

Opgaver på ressourceområdet 

Med udgangspunkt i Hf og VUC Roskilde-Køges kerneopgave 
varetager ressourceområdet opgaver vedrørende økonomisk 
ledelse, HR & Lønadministration, strategisk ledelse, ledelse 
af ressourceområdet og samarbejde i en række eksterne 
fora. Arbejder herunder tæt sammen med rektor om alle 
økonomiske og personalemæssige forhold og i forhold til 
økonomiske dispositioner for bygningsdrift og fysiske 
rammer, samt IT, telefoni, kantine, rengøring og kontrakter 
arbejdes tæt sammen med studieservice- og facilitychefen. 

 
Opgaveområderne omfatter 
Økonomi 
 Økonomistyring, budgettering og regnskab i forhold til Hf 

og VUC Roskilde-Køges samlede omfang af aktiviteter, 
herunder opfølgning med indehavere af delegeret 
budgetansvar. 

 Kvalitetsudvikling af VUC’s økonomistyring 
 
HR & Lønadministration 
 Lønudbetaling til medarbejdere på Hf og VUC Roskilde-

Køge – og øvrige VUC’er i lønfællesskabet (LPKS) 

 Drift og udvikling af Hf og VUC Roskilde-Køges løn- og 
personaleadministrative samt personalejuridiske 
værktøjer og praksis 

 Udvikling og drift af Hf og VUC Roskilde-Køges HR-
værktøjer og praksis  

 

Ressource- og økonomiområdets aktuelle 

udviklingsopgaver og særlige indsatsområder: 

 
Udvikle ressource- og økonomiområdet og varetage 
opgaverne inden for området med en ressourcemæssig 
tilgang, hvor særligt opgaver orienteret mod den 
bæredygtige anvendelse af ressourcerne samt 
fastholdelse, udvikling og tiltrækning af de rette menne-
skelige og kompetencemæssige ressourcer er i fokus. 
 

 Sikre at der opretholdes et passende kvalitetsniveau fx 

gennem arbejde med robotisering/digitalisering, effek-
tiviseringsprojekter og udarbejdelsen af understøttende 
ledelsesinformation i form af konsekvenskalkuler af 
alternative løsningtiltag mv. 

 
 Bidrage til udvikling af og konsekvensvurderinger på Hf 

og VUC Roskilde-Køges forskellige muligheder i relation 
til økonomi og de fysiske rammer i Roskilde og Køge  

 
 Bidrage til fortsat udvikling og fastholdelse af en 

professionel bestyrelsesbetjening ved - sammen med 
rektor - at sikre relevant materiale, beslutningsgrundlag 

og sagsfremstillinger til bestyrelsen i forhold til 
økonomiske dispositioner og strategiske beslutninger. 

 

Medarbejdere på ressource- og økonomiområdet 
Ressource- og økonomichefen bliver leder af ressource- og 
økonomiområdet, der består af 3 fagligt dygtige og 
engagerede medarbejdere:  
 
 1 medarbejdere inden for økonomi og regnskab 

 2 medarbejdere inden for HR, personaleadministration, 
personalejura og løn 

 
 

 

Ressource- og økonomichef  

 

Ressource- og økonomichefens opgaver 

 
Opgaven som ressource- og økonomichef omfatter: 
 
I det interne og daglige ledelsesarbejde i Øko-Løn-teamet: 
 Overordnet og dagligt ansvar for resultatskabelsen på 

ressource- og økonomiområdet i forhold til Hf og VUC 
Roskilde-Køges samlede økonomi og regnskab, HR, 
personaleadministration, personalejura og løn. 

 Fokus på at skabe vilkårene for et spændende og godt 
arbejdsmiljø for medarbejderne i hele organisationen 

 Den nære ledelsesmæssige opgave, der sikrer en smidig, 
effektiv opgaveløsning i både drift og udvikling af 
området 

 Det daglige ledelsesmæssige ansvar for ansatte (pt. 3 
medarbejdere) i Øko-Løn-teamet, både i forhold til 
personaleledelse og faglig ledelse 

 At udnytte potentialet i Øko-Løn-teamets kompetente 
medarbejdere og sikrer løbende målrettet kompetence-
udvikling og skaber rammer, der sikrer høj medarbejder-
trivsel  

 Ansvarlig for daglig ledelse af arbejdet knyttet til LPKS 
 At indgå i Øko-Løn-teamet som arbejdende chef  

 



 

I samarbejdet med rektor og øvrige ledere 
 At understøtte og rådgive rektor i opgaver af strategisk 

og organisatorisk betydning, herunder i relation til 
myndigheder og bestyrelse 

 At understøtte den strategiske udvikling i samspil med 
rektor og lederteamet – med fokus på bæredygtig og 
innovativ ledelse 

 At indgå indgå i Hf og VUC Roskilde-Køges lederteam og i 
kraft heraf understøtte varetagelsen af den daglige 

kollektive ledelsesopgave i Hf og VUC Roskilde-Køge 
 At bistå rektor og øvrig ledelse med hensyn til 

personalejuridiske og – administrative spørgsmål 
 At bistå vedrørende overenskomstspørgsmål 
 
I det interne og eksterne samarbejde iøvrigt 
 At tegne ressource- og økonomiområdet, herunder at 

være opsøgende og i åben dialog både internt med 
medarbejdere på tværs af organisationen og i relation til 
udadrettede samarbejder, herunder i forhold til andre 
uddannelsesinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere 

 At repræsentere Hf og VUC Roskilde-Køge i en række 

administrative ledelsesfora 
 At varetage dialog og aftaler med revisionsfirma, banker, 

kreditinstitutter etc. 
 At bistå studieservice- og facilitychefen i forhold til dialog 

og aftaler med udlejere af VUC’s lejede bygninger samt 
aftaler med kommuner, leverandører, entreprenører etc. 
i forbindelse byggerier og bygninger 

 

Succeskriterier for Ressource- og økonomichefen  

 
Det er centrale succeskriterier, at chefen: 
 
 sammen sine medarbejdere effektivt skaber tydelige 

resultater, der understøtter, at Hf og VUC Roskilde-Køge 
realiserer de strategiske målsætninger – går foran, viser 
vejen og sikrer, at strategien (også for så vidt angår 
ressource- og økonomiområdet) er meningsgivende for 
alle 

 
 med sin ledelse skaber glade og motiverede medarbej-

dere, der i et engagerende arbejdsmiljø og fællesskab 
oplever at have de optimale rammer og vilkår for at 
fokusere på opgaveløsning og resultatskabelse 
 

 af sine (ledelses-)kolleger opleves som en både loyal, 
imødekommende, indlevende, udfordrende, 
perspektivgivende og løsningsorienteret garant for 
ressourceområdet, som situationsbestemt – på det 
ressourcemæssige område og med flair for den 
uddannelsesmæssige kontekst – sætter standarden, 
systematisk følger op og faciliterer kerneopgaven, når 
det gælder økonomi og HR & Løn. 

 
 

Faglige kompetencer 
 
Vi forventer, at du  
 
 har en uddannelse på akademisk niveau inden for 

økonomi og administration – det kan være en kandidat-
grad i økonomi, administration, sociologi eller anden 

relevant uddannelse  
 har overordnet faglig indsigt i ressource- og 

økonomiområdet og kan navigere i både eget område og 

på tværs i en uddannelsesinstitution som Hf og VUC 
Roskilde-Køge  

 har solid erfaring med ressource- og økonomistyring, 
således at du kan indgå i direkte faglig sparring 

 har erfaring med eller viden om personale- og 
virksomhedsjura  

 har gode ledelsesmæssige kompetencer og erfaring med 
de særlige vilkår, som kendetegner ledelse i en uddan-
nelsesinstitution  

 har erfaring med som en aktiv spiller at indgå i et 
teamsamarbejde, også på strategisk niveau og har 
potentiale til at blive et aktiv i lederteamet bl.a. ved at 
give og modtage kollegial sparring og situationsbestemt 
at bidrage med rådgivning 

 har en helhedsorienteret tilgang i dit arbejde som bl.a. 
indebærer indsigt i, interesse for og viden om 
interessenternes vilkår og problemstillinger 

 udøver synlig og dialogbaseret ledelse, opstiller klare mål 
og situationsbestemt udviser fleksibilitet i udøvelsen af 
ledelses- og arbejdsopgaver 

 med gennemslagskraft kan håndtere og drive processer 

og omlægninger i de ønskede retninger sammen med 
gennemførelse af sikker drift og fagligt korrekte 
opgaveløsninger  

 er god til at uddelegere opgaver, yder sparring og følger 
interesseret og engageret med i de mange opgaver og 
projekter, som medarbejderne løser 

 er god til at motivere dine medarbejdere gennem synlig 
og retningsgivende ledelse 

 har gode kommunikationsevner og kan let forståeligt 
formidle faglige emner til udenforstående, såvel skriftligt 
som mundtligt – også selv om der kan forventes 

modstand og flere modstridende synspunkter  
 har en coachende tilgang og i en vis udstrækning giver 

faglig feedback 
 er god til at fortolke vision og strategi så sammenhænge 

tydeliggøres på en – for den enkelte medarbejder – 
vedkommende og motiverende måde  

 er god til at spotte medarbejdernes potentiale og 
bevidstgøre om dette, så det udvikles og realiseres 

 er god til at bringe de forskellige fagligheder og men-
nesker i effektivt samspil 

 er bevidst om at reflektere over resultater i eget ledel-
sesarbejde og søger en høj kvalitet gennem opfølgning 

på egne resultater og ved kollegial sparring 
 

 

Personlige kompetencer 
 
Vi forventer, at du  
 er ambitiøs – på egne, ledelsens, dine medarbejderes, 

ressourceområdets og den samlede organisations vegne. 
 er imødekommende, serviceorienteret og dynamisk i din 

tilgang til andre mennesker 
 afbalanceret står op, står fast og står imod, når det er 

nødvendigt for at være passende handlekraftig – også 
når det gælder om at sige til og fra på egne og 
medarbejdernes vegne 

 er troværdig – og opleves som åben og oprigtig 
 evner at skabe tillid hos såvel medarbejdere, 

ledelseskolleger og bestyrelse som hos eksterne 
samarbejdspartnere  

 har en veludviklet analytisk tilgang til opgaver og mulig-
heder og samtidig udviser udviklingsorientering og 

innovativ adfærd 



 

 er empatisk, aktivt lyttende og god til at sætte dig i 
andres sted 

 udstråler en naturlig robusthed og autoritet på en 
behagelig og inviterende måde 

 er modig og har lyst til at blive udfordret i en 
pædagogisk- og udviklingsorienteret organisation i en 
forandringspræget tid – og er den der af eget initiativ 
tager udfordringerne op 

 er engageret og lader dig begejstre ligesom du kan 

begejstre andre 
 er uhøjtidelig, humoristisk og smilende. 

 

 


