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1. Stillingen  

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen under Miljøministeriet, og vi søger en ny teamleder til vores 

opmålingsenhed i Lemvig. Teamlederen skal planlægge og styre opmålingsopgaverne samt lede og udvikle 

medarbejderne og teamet. Der er ansvar for personaleledelse og økonomi med reference til områdechefen for 

fagområde Kystbeskyttelse, Drift- og Anlæg. Vi søger en ny teamleder, da den nuværende driftsleder og 

bådfører har valgt retræte og fremover vil fungere som fartøjsansvarlig bådfører.   

2. Opgaverne som teamleder 

Din kerneopgave bliver ledelse. Som teamleder for Team Opmåling bliver det dig, der skal planlægge og 

fordele opgaverne i et smidigt samarbejde med teamet. Du inddrager medarbejdernes viden og sammen med 

teamet sikrer du den praktiske og effektive opgaveløsning.  

Team Opmåling er en selvstændig forretningsenhed i Kystdirektoratet. Der skal sikres en fortsat 

forretningsmæssige udvikling med en hensigtsmæssig og effektiv ressourcestyring/-udnyttelse af de samlede 

opmålingskapaciteter, medarbejdere og materiel. Der arbejdes med såvel interne som eksterne opgaver, 

sidstnævnte giver indtægtsdækning og bidrager til den samlede driftsøkonomi.  

De økonomiske opgaver understøttes af den økonomiansvarlige i Kystbeskyttelse, Drift og 

Anlæg/Kystdirektoratet. 

Opgaveplanlægningen omfatter årlige arbejdsprogrammer med kvartalvise opfølgninger samt planlægning 

på ugebasis af opmålingsopgaverne i forhold til vejrlig, opgavetyper og kundeaftaler.  

I det daglige sammensættes målehold og materiel, - fartøjer mv. til de forskellige opgaver afhængigt af 

opgavernes karakter og indhold. For en stor del af opgaverne er der faste rutiner og arbejdsgange samt 

holdsammensætning. Daglige prioriteringer forekommer ved uforudsete vejrligsændringer, fejl/nedbrud på 

udstyr og materiel samt sygefravær mv.  

Styr på materiel, udstyr og software er også en del opgaveporteføljen, der også omfatter reparationer samt 

overblik over vedligeholdelse og udskiftning af udstyr, opdateringer af software, syn af fartøjer mv. Disse 

opgaver er i vidt omfang uddelegeret til medarbejderne og den fartøjsansvarlige bådfører.      

Personaleledelsen omfatter team- og kompetenceudvikling samt understøttelse og fastholdelse af motivation 

hos den enkelte og teamet som helhed til at levere resultater af højeste standard. Teamudviklingen har fokus 

på klare rammer, trivsel og arbejdsglæde som grundlag for resultatskabelsen. Du kommer til at medvirke til 

at ”sætte holdet” i forbindelse med kommende rekrutteringer.         

De mere personaleadministrative forhold omfatter planlægning af arbejdstid, hjemmearbejde, afspadsering, 

fravær, ferieplanlægning mv. Personaleadministration understøttes af Naturstyrelsens HR-partner i 

Kystdirektoratet.    

Endelig skal du som teamleder varetage funktionen som arbejdsmiljøleder i samarbejde med 

arbejdsmiljørepræsentanten.  
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3. Team Opmåling  

Team Opmåling består pt. af otte faglige specialister med kompetencer indenfor søopmåling, kort- og 

landmålingsteknik, databehandling, navigation og sejlads, droneflyvning samt it og elektroteknik. 

Uddannelsesbaggrundene er mellemlange tekniske uddannelser og uddannelser på kandidatniveau.            

Opgaverne omfatter opmålinger af den kystnære del af søterritoriet med tilhørende opmålinger på land samt 

opmåling i havne og sejlløb i forbindelse med Kystdirektoratets oprensningsforpligtigelser. Der indsamles 

data fra en række bølgemålere samt vind- og vandstandsmålere over hele landet. Land- og søopmålinger 

foretages systematisk på den jyske vestkyst jævnfør et fastlagt måleprogram. Endvidere udvikler og 

vedligeholder Team Opmåling løbende Kystdirektoratets opmålings- og dataindsamlingsudstyr 

(vedligeholdelse af fikspunkter, verificering af opmålingsudstyr og kalibrering af opmålingsfartøjer.)   

Data indgår i Kystdirektoratets analyseopgaver vedrørende design og dimensionering af kystbeskyttelse, der 

forhindrer kysttilbagerykning og opretholder sikkerhedsniveauet på kysten.  

Indsamlede vejr- og vandstandsdata er til brug for Kystdirektoratets stormflodsberedskaber og andre 

myndigheder, fx Danmarks Meteorologiske Institut.  

Team Opmåling tilser Kystdirektoratets målestationer med faste tidsintervaller. Alle data lægges i 

Kystdirektoratets centrale database og kvalitets-sikres løbende for at sikre, at data er korrekte.  

En væsentlig del af opgaveløsningen udføres på kontoret, hvor der arbejdes med kvalitetssikring af data og 

udfærdigelse af kortmateriale, volumenberegninger og differensplaner. Til visualisering af data anvendes GIS 

og CAD systemer.  

Opmålingsenheden råder over tre opmålingsfartøjer samt køretøjer (4WD) og andet materiel til 

opgaveløsningen. De primære opmålingsfartøjer er EKKO og BEAM.   

EKKO er et nybygget hydrografisk opmålingsfartøj, der er udstyret med nyt multibeam-opmålingssystem. 

EKKO opererer primært ved den jyske vestkyst og er bygget til at kunne sejle ind over revler og strande på 

sandbunden i forbindelse med opmåling af kystprofilet. Fartøjet er indrettet med dagsaptering til en 

besætning på tre personer og udstyret med løftekran til udsætning og optagning af blandt andet bølgemålere.    

Fartøjet BEAM er ligeledes udstyret med multibeam-opmålingssystem. BEAM opererer primært i 

havnebassiner og sejlløb over hele landet og flyttes på trailer. BEAM er indrettet med dagsaptering til en 

besætning på to personer.  

Endvidere anvendes gummibåd til opmåling i fjorde og ATV til opmåling af blandt andet diger.   

Der anvendes RTK GPS til målinger til søs og på land samt yderligere totalstation og statiske GPS-målinger 

til landmåling.  

Der er endvidere et igangværende projekt med anvendelse af drone med LiDAR. Dette er med henblik på at 

lave fladedækkende opmålinger af kysten på udvalgte strækninger for at kunne vurdere de faktiske 

ændringer, fx efter en storm.    
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4. Din profil   

Du har ledelseserfaring og erfaring med ledelse af specialister og medarbejdere med høj faglighed, gerne fra 

områder, hvor arbejdet også er hands on og operationelt.  

Til gengæld lægger vi mindre vægt på din faglige baggrund og øvrige erfaring, idet du ikke forventes at have 

en dyb faglig indsigt i opmålingsdisciplinerne og databehandlingen. Men du har selvfølgelig en naturlig 

interesse for fagligheden og prioriterer at tilegne dig det grundlæggende. Indgangen til stillingen kan derfor 

være mangeartet. 

Du har erfaringen med betydningen af relationer og kommunikation som stærke ledelsesværktøjer, og 

formår at udvikle og skabe motivation hos dine medarbejdere, så I sammen når resultater. Du har øje for 

forskellighed og betydningen af situationsbestemt ledelse i forhold til udvikling af medarbejdere og team.    

Vi ønsker os, at du som leder: 

 Går forrest – med fokus på gode resultater og respekt for medarbejdernes faglighed  

 Kommunikerer klart og struktureret til både team og ledelse  

 Opstiller klare mål og forventninger – sætter retning og har fokus på, at mål bliver opfyldt, men 

stoler på teamets faglighed, når den enkelte opgave skal udføres. 

 Er inkluderende og fleksibel – inddrager og har øje for den enkelte medarbejder 

 Har en rummelig lederstil med respekt for forskelligheder, fagligt og menneskeligt  

 Skaber fælles arbejdsglæde og trivsel.  

 Gerne afprøver nye samarbejdsformer 

Frem for alt har du erfaringer med at skabe resultater sammen med et team. 
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5. Teamledelse og teamudvikling i Kystdirektoratet 

Som teamleder i Kystdirektoratet bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe, der omfatter 

vicedirektøren, de tre områdechefer samt fire teamledere. Der er jævnlige møder i ledelsesgruppen. Der er 

fokus på, at teamlederne ser sig som en del af ledelsen og tager del i det teambaserede ledelsesarbejde i 

Kystdirektoratet.  

Teamledere og teamkoordinatorer mødes kvartalsvis med områdecheferne med henblik på koordinering af 

opgaver i teamenes arbejdsprogrammer samt evaluering og læring vedrørende teamudvikling, fremdrift på 

opgaver og det tværgående samarbejde. 

Teamorganiseringen er det bærende element i organiseringen, men der arbejdes også med projekter, og der 

er fokus på tværgående samarbejde om opgaverne.        

Der er fælles værkstøjer for arbejdet med teamudvikling i teamene, og der tages udgangspunkt i 

evidensbaseret viden omkring udviklingsbehov i teams. 

6. Vi tilbyder 

Vi tilbyder et lederjob i Naturstyrelsen, der beskæftiger i alt ca. 700 medarbejdere.  

Ca. 85 medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl, ca. 90 medarbejdere holder til hos 

Kystdirektoratet  i Lemvig, mens de øvrige medarbejdere er placeret på styrelsens 17 lokale enheder i hele 

landet.    

Du vil få en grundig introduktion til Team Opmåling samt til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen.  

Vi lægger vægt på kompetenceudvikling, og der vil være mulighed for efteruddannelse afhængigt af 

kompetencebehov. Der drøftes og aftales årligt udviklingsmål for den faglige og personlige udvikling. Vi 

lægger vægt på fleksible rammer for arbejdet samt balance mellem privatliv og arbejdsliv, og vi har 

flekstidsordning.  

Vi har en flad organisationsstruktur og en uformel omgangstone, hvor der er plads til forskellighed, og vi 

lægger vægt på trivsel og respekt for hinanden. 

Der er et fælles netværksaktiviteter for teamledere ved Naturstyrelsens hovedsæde i Randbøl og for 

temlederne i Kystdirektoratet. Der afholdes endvidere årlige seminarer for alle chefer og ledere i 

Naturstyrelsen.   

7. Kystdirektoratet og fagområde Kystbeskyttelse, Drift og Anlæg  

Kystdirektoratet 

Kystdirektoratets myndighedsområde omfatter Danmarks 7.300 km kyst og 103.000 km² søterritorium. 

Kystdirektoratet varetager samfundsmæssigt vigtige opgaver på kystbeskyttelses- og infrastrukturområdet 

gennem forskning, projektering, opmåling, anlæg, drift og varsling.  

Kystdirektoratet rådgiver Miljøministeriet og Miljøministeren, samt varetager myndighedsopgaver inden for 

kystbeskyttelse, statens højhedsret over søterritoriet, oversvømmelsesloven, strandbeskyttelse og 

klitfredning. 

http://www.kyst.dk/
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/
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Kystdirektoratet er borgernes, kommunernes, erhvervenes og vidensinstitutionernes naturlige 

samarbejdspartner, når det gælder kysternes udvikling, kystbeskyttelse, klimaforandringernes betydning for 

kystzonen samt udviklingen i kystzonen. 

 

Kystdirektoratets fagområder   

 

 

Fagområde Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg 

Kystdirektoratet er organiseret i tre faglige områder med faglige teams, der refererer til områdecheferne. Der 

er et tæt samarbejde på tværs af teams og områder.   

Fagområdet Kystbeskyttelse - Drift og Anlæg varetager kystbeskyttelsen på den centrale del af den jyske 

vestkyst, samt ved Blåvand, Lønstrup og Skagen, oprenser sejlløb og havne de steder, hvor staten er 

forpligtiget, vedligeholder havnekonstruktioner, udfører opmålinger og varetager Naturstyrelsens IT.  

Fagområdet er organiseret med følgende teams: Team Anlæg, Opmålingsteamet og IT-teamet. 

8. Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet 

og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller den til 

enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - 

Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-

medarbejdere (HK). 

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med tjenestested i 

Kystdirektoratet.   
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9. Yderligere oplysninger 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte områdechef Niels Kristian 

Kvistgaard, mobil +45 9135 7438  

Du kan læse mere om Kystdirektoratet på kyst.dk og Naturstyrelsen på nst.dk  

10. Ansøgning   

Ansøg online på vores jobportal ved at trykke på ”Søg stillingen”. Ansøgning med CV og eksamensbevis skal 

være modtaget senest den 27. marts 2023.  

11. Rekrutteringsforløb  

Der gennemføres to samtalerunder. Første samtalerunde gennemføres i uge 15 2023. Anden samtalerunde 

gennemføres i uge 16. 

Der indgår personprofiltest for kandidater, der går videre til anden samtale. 

Samtaler gennemføres på Kystdirektoratets adresse, Højbovej 1, 7620 Lemvig.  

Der indgår case-opgave i forbindelse med en evt. samtale. Case-opgaven sendes til kandidaterne, som 

returnerer deres besvarelse inden samtalen. Case-opgaven drøftes ved samtalen.  

12. Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalg: Områdechef Niels Kristian Kvistgaard, Landinspektør i Team Opmåling Carsten Rune 

Hansen, Teamleder Team Kyst og Klima Thorsten Piontkowitz samt HR-partner Thomas Qvist Møller.   

 


