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STILLINGSPROFIL - REKTOR 
 
 
 
Refererer til 

• Bestyrelsen 

Løn- og ansættelsesforhold 
• Stillingen er klassificeret i lønramme 38 og vil i udgangspunktet blive 

besat på overenskomstvilkår, medmindre den pågældende er 
tjenestemand 

• Ansættelsen forventes at ske på åremålsvilkår 

Ansættelsestidspunkt og - sted 
• 1. april 2020. Ansættelsessted er København. Minimum af 

rejseaktivitet må påregnes 

Rekrutteringsprocessens forløb 
• Stillingen slås op i udvalgte trykte og elektroniske medier (jobportaler 

mv) og på sociale medier samt på KADK’s hjemmeside. Stillingen slås 
op primo september med ansøgningsfrist 23. september 2019 klokken 
12 

• Ansættelsesproces foregår i henhold til særskilt bilag 

Ansvarsområder 
• Ledelse af organisationen 
• Udvikling og fornyelse af KADK 
• Overordnet ansvar for drift og økonomi 
• Godt samspil med bestyrelsen 
• Kontakt til interne og eksterne interessenter 

 
Væsentligste arbejdsopgaver 
Ledelse af organisationen 

• Med fokus på KADK’s kerneopgaver lede organisationen på en 
motiverende, inspirerende og tillidsvækkende måde i forhold til 
forskere, undervisere, studerende, administration, erhvervsliv og 
øvrige interessentgrupper 
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• Sikre godt samarbejde mellem rektor og prorektor og sikre, at 
rektoratet står som en stærk, kompetent og respekteret ledelsesmæssig 
enhed 

• Direkte ledelse og udvikling af den øverste ledelsesgruppe med fokus 
på evne til at eksekvere på den lagte strategi 

• Sikre, at kompetencer udvikles og fastholdes i organisationen, 
herunder mindsker afhængigheden af enkelte nøglepersoner 

• Sikre den rette kultur, struktur og kompetencer på organisationens 
ledelsesniveauer 

• Sikre at KADK har en sund virksomhedskultur og er en attraktiv 
arbejdsplads, der kan fastholde, tiltrække og udvikle dygtige 
medarbejdere og studerende, der trives og yder deres bedste 

• Være organisationens kulturbærer og sikre en fælles kultur, der er 
præget af åbenhed og inddragelse af medarbejdere og studerende 

Udvikling og fornyelse af KADK 
• Sikre fortsættelse af den udviklingslinje, der er lagt og præciseret for 

KADK i hhv. strategisk rammeaftale mellem bestyrelsen og ministeriet, 
ny vision og strategi for KADK samt de udviklingsprojekter, der er 
igangsat i forlængelse af dimensionering og løbende sparekrav 

• Fortsætte igangværende arbejde med at sikre og optimere synergien og 
effekten af fusionen af de tre uddannelser – arkitekt, design og 
konservator – der ligger til grund for KADK’s dannelse i 2011 

• Videreudvikle med fokus på, at samfundsmæssige udfordringer og 
FN’s verdensmål adresseres direkte i tilrettelæggelsen af 
uddannelserne 

• Sikre at teknologi integreres og udvikles som en central dimension i 
uddannelserne 

• Sikre at innovation er tydeligt placeret i uddannelsernes 
tilrettelæggelse og tilbud 

• Sikre tværfaglighed i uddannelserne blandt andet gennem samarbejde 
med andre uddannelser 

• Sikre at arbejdsmarkedets behov afspejler sig i uddannelserne 
• Udvikle og øge forskningsindsatsen og ekstern finansiering af denne 
• Udvikle det fælles Campus til at styrke uddannelserne 
• Udvikle uddannelsernes internationale udsyn og kandidaternes evner 

til at agere på det internationale arbejdsmarked 

Overordnet ansvar for drift og økonomi 
• Sikre overholdelse af lovkrav i KADK’s drift og økonomistyring 
• Sikre høj kvalitet i ydelser inden for administrative kerneydelser 
• Skabe øget produktivitet og transparens samt løbende forenkle og 

effektivisere arbejdsprocesser 
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• Løbende vurdere nye teknologiske platforme samt implementere disse 
med stor fokus på den digitale transformation 

• Udarbejde samt følge op på planer, forecastmodeller, budgetter, 
regnskaber mv. 

• Sikring af, at nøgletal og KPI’er til stadighed er relevante for 
opfølgning på driftsopgaver og projektopgaver 

• Bidrage til at skabe det stærkest mulige KADK med de til enhver tid 
eksisterende ressourcer og midler 

Godt samspil med bestyrelsen 
• Bidrage aktivt til et transparent og ansvarligt samspil mellem 

bestyrelsen og rektor, og at rektor skaber et bredt organisatorisk 
ejerskab til bestyrelsens og direktionens beslutninger på alle niveauer 
af organisationen 

• Sikre at oplæg og indstillinger til bestyrelsen er af høj kvalitet og 
relevans for drift og udvikling af KADK 

• Sikre at bestyrelsen får det bedste udgangspunkt for at drøfte centrale 
strategiske udfordringer og at oplæg skaber nødvendig transparens 

Godt og synligt samspil med interne og eksterne interessenter 
• Rektor tegner sammen med bestyrelsesformanden KADK udadtil og 

varetager inden for de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer KADK’s 
overordnede samarbejdsrelationer både nationalt og internationalt 

• Sikre kendskab til og udvikle omgivelsernes forståelse af KADK’s 
indhold og virke 

• Skabe synligt samarbejde med eksterne omgivelser for at sikre mest 
muligt samspil og synergi med omgivende samfund – også 
internationalt 

• Sikre legitimitet og sikre positionering af KADK i samspil og dialog 
med offentlige myndigheder med særlig fokus på uddannelses- og 
forskningsministeriet, offentlige og private uddannelses- og 
forskningsinstitutioner (nationale/internationale), private 
virksomheder og organisationer 

• Rektor skal have politisk flair og være i stand til at agere professionelt 
og autoritativt med væsentlige samarbejdspartnere, såvel i politiske, 
administrative, faglige som forskningsmæssige sammenhænge 

• Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med alle interne interessenter 
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