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PERSONPROFIL REKTOR 
  
Den ideelle kandidat opfylder i al væsentlighed følgende kriterier:  

  
Uddannelse:   

• Relevant videregående uddannelse, forskningserfaring mindst på 
lektorniveau inden for et af KADK’s fagområder.  Gerne suppleret 
med en lederuddannelse på højt niveau 

 
Sprog: 

• Dansk og engelsk i skrift og tale og på forhandlingsniveau  
 

Ideel erfaring:  
 

• Kandidaten forventes at have solid ledelseserfaring fra offentlig eller 
privat virksomhed, f.eks. gerne fra en forsknings- og 
uddannelsesorganisation eller forskningsinstitution  

• Kandidaten skal have erfaring med samarbejde med offentlige og 
private virksomheder og institutioner samt internationalt 
samarbejde med forskning og uddannelse på universitetsniveau 

• Kandidaten har erfaring med og indsigt i internationale trends og 
udviklinger på KADK’s fagområder og i de virksomheder og det 
erhvervsliv, der aftager KADK’s kandidater 

• Kandidaten er holdspiller med overblik og gode samarbejdsevner og 
skal have indgående erfaring med forandringsledelse med stor 
medarbejderinddragelse 

• Kandidaten kan dokumentere tydelige strategiske resultater fra 
politiske miljøer eller organisationer underlagt regulatoriske og 
politiske rammer   

• Kandidaten forventes at være netværksorienteret samt have et vist 
personligt, politisk og fagligt netværk – nationalt og internationalt   

• Kandidaten er i besiddelse af omfattende økonomisk forståelse og 
har erfaring med ekstern funding 

• Kandidaten har forståelse for og indsigt i den digitale udvikling i 
samfundet og digitaliseringens anvendelsesmuligheder 
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Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

• Lederskab: Fremstår som rollemodel, er en udadvendt, 
tillidsvækkende og troværdig person med en vindende og myndig 
fremtoning, skal have ledelsesmæssig gennemslagskraft, personlig 
integritet, høj etisk standard, pålidelig og være en nærværende og 
synlig toplederfigur. Ledelsesstilen skal være åben, dynamisk og 
uformel med fokus på dialog og forandringsledelse. Stærke sociale og 
relationelle kompetencer, god til at motivere, inspirere og uddelegere, 
hvor det vurderes hensigtsmæssigt 

• Visionær/strategisk tænkende: Kan sætte en klar retning, tænker 
bredspektret og kan fungere på et højt intellektuelt niveau. Kan udvikle 
effektive strategier, som sikrer målopfyldelsen. Har stærke analytiske 
kompetencer – i forhold til politiske, økonomiske såvel som 
organisatoriske problemstillinger. Kan arbejde i et langsigtet 
perspektiv, kan sikre at mål og handlingstiltag er klart definerede, 
bryder en strategi ned i håndterbare opgaver og projekter og følger 
målrettet op 

• Resultat- og målorienteret: Er vedholdende og fokuserer på 
resultatet af muligheder og handlinger, inddrager gevinstmuligheder i 
overvejelser og beslutninger, evner at fastholde et problem eller en 
handlingsplan, indtil det ønskede mål er nået – eller det er konstateret, 
at målet ikke længere er rimeligt. Kan bryde resultatkrav ned i delmål 
og sikre relevant og effektiv målstyring 

• Initiativ, struktur og styring: Er proaktiv og selvigangsættende, 
griber muligheder og handler på dem, øver aktivt indflydelse på 
begivenheder. Arbejder systematisk og procesorienteret, organiserer 
arbejde og indsats, er metodisk i egen arbejdsindsats. Har et højt 
energiniveau, får ting til at ske og styrer andre mod succesfuld 
udførelse af opgaverne 

• Vedholdende og robust: Er vedholdende trods modstand og 
vanskeligheder. Kan modtage og give konstruktiv feedback og kan 
bevare overblikket og roen i pressede situationer. Er en robust, 
handlekraftig og beslutningsdygtig person med stor kapacitet og 
selvindsigt 

• Dømmekraft og forhandlingsevne: Har en sund dømmekraft, 
inddrager relevante facts i beslutninger og foretager rationelle og 
realistiske beslutninger. Er i stand til at påvirke holdninger og 
meninger hos andre, formår at opnå enighed om forslag, planer og 
ideer, er dygtig til at forhandle og når de fastlagte mål 

• Samarbejdsorienteret: Fremmer samarbejdet, sikrer dynamisk 
samspil, som præges af gensidig respekt, ordentlighed og tillid 
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• Tydelig kommunikation: En stærk kommunikator både eksternt og 
internt, herunder evnen til klart at kunne formidle fortælling om 
KADK’s vision og strategi. Kommunikerer centrale synspunkter på en 
klar, flydende og præcis måde. Er opmærksom på at lytte og på at 
forstå andres behov i dialogen 
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