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Stillingen (resumé) 

Har du kompetencerne og engagementet til at sikre god og effektiv styring af 

informationssikkerhed i overensstemmelse med ISO 27000, så kan Naturstyrelsen tilbyde dig en 

fagligt udfordrende stilling med ansvar og opgaver inden for koordinering, kommunikation og 

processer i Naturstyrelsens ISMS.  

Du bliver en del af et engageret it-team, der arbejder med effektiv udnyttelse og styring af it ud fra 

de forretningsmæssige behov. Som informationssikkerhedskoordinator har du det operative 

ansvar for dels at højne modenhedsgraden af ISO 27000 overholdelsen, dels at sikre en stabil 

løbende drift af opgaver og processer i ISMS årshjulet, samt at sikkerhedshændelser håndteres.  

Du skal være drivkraften for, at der bredt i Naturstyrelsen etableres et positivt og proaktivt 

mindset omkring informationssikkerhed og awareness i det daglige arbejde.    

Ansvar og opgaver løftes i samarbejde med chefer, ledere og medarbejdere samt kollegerne i it-

teamet og i samarbejde med en GDPR-gruppe, hvor der er overlap mellem GDPR og ISO 27000. 

Du får mulighed for at medvirke til, at Naturstyrelsen bliver ”et stærkt led i kæden” i forhold til 

det nationale cybersikkerhedsniveau og hele statens samlede informationssikkerhedsniveau. 

Vi løser vigtige samfundsopgaver i et miljø præget af høj faglighed og engagement. Vi mener, det 

er vigtigt, at man har det godt med sine kolleger og trives i en uformel atmosfære, mens der 

udføres et professionelt stykke arbejde.  

Medarbejderne i it-teamet arbejder dels med udgangspunkt i hovedkontoret i Randbøl, dels med 

udgangspunkt i Kystdirektoratet i Lemvig. Den nye informationssikkerhedskoordinator ansættes 

med fast arbejdssted i enten Randbøl eller Lemvig.    

 
Kort om Naturstyrelsen og Kystdirektoratet 

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, 

naturområder og langs kysterne i Danmark. 

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes 

størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og 

effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. Styrelsen forvalter eksempelvis 

Dyrehaven, Danmarks mest besøgte naturområde, store områder i Vadehavet, der er udpeget som 

UNESCO Verdensarv, og Hanstholm Vildtreservat, der er Danmarks største klithede. 

Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete 

friluftslivs- og naturprojekter — ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og 

frivillige. Vi planter ny statsskov nær byer som f.eks. Vestskoven ved Albertslund og gennemfører 

vådområdeprojekter med genslyngningen af Skjern Å som det største. 
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Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og er myndighed for 7.300 km kyst og 103.000 km2 

søterritorium. Kystdirektoratet varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, 

klitfredning, strandbeskyttelse og statens højhedsret over søterritoriet. Kystdirektoratet vejleder 

borgere, kommuner og andre interessenter om kystrelaterede emner. 

Naturstyrelsen har 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. 

 

 
 
 
 

http://www.kyst.dk/
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/
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Om it-teamet 

It-teamet servicerer hele organisationen, og har et tæt samarbejde med såvel de lokale enheder 

som Driftscenter, Naturområdet, Økonomi og Sekretariat på hovedkontoret samt fagområderne i 

Kystdirektoratet om digitalisering af arbejdet og brugen af it-løsningerne.  

It-teamet består af en teamleder, to it-ansvarlige/-supportere, en GIS-ekspert og 

datamanager, en projektleder, en systemansvarlig samt en seniorkonsulent, sidstnævnte med 

blandt andet stor erfaring fra ISO 27000 implementering og drift. 

Medarbejderne i teamet har flere roller og bidrager med forskellige kompetencer. Statens-It, 

Miljø- og Fødevareministeriets departement og andre styrelser er vigtige partnere. Teamet er 

afhængigt af de tjenester og kompetencer, som leveres af Statens It, herunder også ISO 27000 og 

ITIL overholdelse og foranstaltninger.  

Den nuværende informationssikkerhedskoordinator har søgt nye udfordringer, derfor søges nu en 

ny informationssikkerhedskoordinator til teamet.       

Teamlederen koordinerer it-teamets arbejde og opgaver internt i Naturstyrelsen og eksternt i 

forhold til Miljø- og Fødevareministeriets departement. Teamet referer til områdechef i 

Kystdirektoratet Niels Kristian Kvistgaard.       

 
Informationssikkerhedskoordinatorens ansvar og opgaver 

Miljø- og Fødevareministeriets informationssikkerhedspolitik udgør sammen med ISO 27000 

rammen for de enkelte styrelser og institutioners egne politikker og procedurer.  

Reimplementering af ISO 27000 efter fusionen mellem Naturstyrelsen og Kystdirektoratet er en 

omfattende og igangværende opgave for it-teamet, som fortsætter i 2019.  Der er generelt behov 

for styrkelse af informationssikkerheden, og der er tale om et vist efterslæb med hensyn til 

kortlægning af systemer, systemejere og dataansvarlige, som skal indhentes. Dette arbejde er 

igangsat og er langt fremskredet.     

Informationssikkerhedskoordinatoren har den helt centrale rolle og koordinerer teamets indsats 

med at støtte chefer, ledere og medarbejdere i deres forretningsmæssige systemejerskab og 

dataansvar. Det vil typisk handle om, at teamet udfører system- og dataforvaltningsopgaver, men 

også løbende om at omsætte ISO-standarder til operationelle og effektive procedurer, der 

efterleves i praksis i det daglige arbejde og i forvaltningen af informationsaktiver og infrastruktur. 

Sikkerhedsorganisationen udgøres af Naturstyrelsens Informationssikkerhedsudvalg (ISMS-

udvalget) med repræsentation af topledelsen, chefer, it-medarbejdere og fagpersoner. 

Informationssikkerhedskoordinatoren indgår i Informationssikkerhedsudvalget, og har ansvar for 

leverancer til udvalget, herunder at sikre gennemførsel og rapportering af årlige interne audits.        

file:///C:/Users/B021068/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GV9V2JDA/Informationssikkerhedspolitik-for-MFVM-KONCERN-2017.pdf
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Opgaverne omfatter også mere direkte støtte til chefer, ledere og medarbejdere i form af 

rådgivning og vejledning samt støtte til brugere og superbrugere i forretningsområderne med 

ekspertviden, f.eks. om de mere tekniske foranstaltninger.    

Den eksterne kontaktflade og koordinering består af deltagelse i ministerielle ERFA-grupper og 

andre netværk samt rapportering inden for ministeriets informationssikkerhedspolitiske rammer. 

Der er regelmæssige reviews på status og modenhed inden for informationssikkerhedsområdet i 

form af departementets tilsynskoncept og Digitaliseringsstyrelsens modenhedsmålinger m.v. 

Informationssikkerhedskoordinatoren forventes at gennemføre denne type analyser/målinger og 

forestå besvarelserne.  

Som medlem af et team med en bred vifte af ansvar og opgaver, skal den nye informationssikker-

hedskoordinator, afhængigt af kompetenceprofil, også med tiden bidrage til varetagelse af 

operative og forvaltningsmæssige opgaver inden for it-governance og datamanagement.  

 

Personlig profil  

Informationssikkerhedskoordinatoren skal have gode analytiske evner og stærk organisatorisk 

forståelse samt sans for praktiske og afbalancerede løsninger.  

Evne til at samarbejde på tværs af organisationen med chefer, ledere og medarbejdere, samt 

eksternt med chefer og informationssikkerhedsansvarlige i departementet og andre styrelser, 

vægtes højt. Det er vigtigt, at informationssikkerhedskoordinatoren evner at styre processer og 

bringer dem i mål, samt sætter en ære i at få tingene gjort færdig.   

En portion salgsgen og gode formidlingskompetencer er vigtige egenskaber med hensyn til at 

skabe opmærksomhed om og promovere god skik og etik blandt chefer og brugere på 

informationssikkerhedsområdet.   

 
Faglig profil 

Den uddannelsesmæssige baggrund kan være en it-teknisk uddannelse suppleret med relevant 

efter-/videreuddannelse inden for informationssikkerhed eller en kandidatgrad indenfor it.       

Der vægtes erfaring med arbejde med informationssikkerhed, gerne i offentlige organisationer, og 

implementering og vedligeholdelse af ISMS standarder, f.eks. risikovurderinger, intern audit, 

awarenessprogrammer og test af beredskabsplaner. Der er mulighed for oplæring, så kandidater 

med mindre erfaringsgrundlag, men med potentiale for arbejdet med informationssikkerhed, har 

også muligheder i stillingen.           

Informationssikkerhedskoordinatoren skal kunne navigere sikkert i lovgivning og krav 

vedrørende informationssikkerhed samt de overlappende områder til GDPR og formå at omsætte 
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kravene til praktisk anvendelige og tilpassede retningslinjer og procedurer for styring af 

informationssikkerheden.  

Erfaring med forvaltning af it-systemer og/eller data-management er en fordel.     

Gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner er en forudsætning.    

 

Vi tilbyder 

Vi introducerer dig grundigt til ansvarsområderne og opgaverne samt til organisationen og it-

teamet.  

Vi vægter 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 

har flekstidsordning.   

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg afhængig 

af kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende 

institutioner med arbejdssted enten i Naturstyrelsen i Randbøl eller i Kystdirektoratet i Lemvig. 

Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse. 

 
Rekrutteringsforløb  

Samtaler gennemføres den 29. maj 2019. Der indgår skriftlig case-opgave i forbindelse med 

samtale. Samtaler gennemføres i Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.     

Tiltrædelse 1. juli 2019 eller snarest muligt.    

 
Yderligere oplysninger 

Kontakt teamleder Henrik Møller Jørgensen telefon +45 2053 7183, hemjo@kyst.dk eller 

områdechef Niels Kristian Kvistgaard, telefon +45 9135 7438, nkk@kyst.dk 

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

 
Ansøgning   

Ansøg online på vores jobportal ved at trykke på ”Søg stillingen” nederst i stillingsopslaget.  

Ansøgning med CV og eksamensbevis skal være modtaget senest lørdag den 25. maj 2019.  

 
 

mailto:hemjo@kyst.dk
mailto:nkk@kyst.dk
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Ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalg: Områdechef Niels Kristian Kvistgaard, teamleder Henrik Møller Jørgensen it-

og -sikkerhedsansvarlig Jes Frederiksen, it-seniorkonsulent Mats Sellner og HR-partner Thomas 

Qvist Møller.   

 

 


