
  
 

 

 

 

 

 
Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler 
samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Organisationens formål er at skabe de bedst 
mulige vilkår for, at institutionerne kan løfte deres samfundsansvar, og institutionerne bidrage til 
at skabe vækst og udvikling i det danske samfund gennem gennemførelse og udvikling af 
videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt skabelse og deling af ny viden 
gennem anvendt forskning. 
Som leder af sekretariatet søges  

Direktør 
Danske Professionshøjskoler 

 

Vil du være spydspids for bedre uddannelser? 
 
Danske Professionshøjskoler har igennem de senere år udviklet sig til at være en respekteret og 
anerkendt interesseorganisation. Det er ambitionen at få endnu større gennemslagskraft og 
skabe yderligere dialog i forhold til det politiske Danmark, blandt centrale interessenter og 
samarbejdspartnere. 
 
Danske Professionshøjskoler søger derfor en direktør, som strategisk, taktisk og kommunikativt 
er i stand til at indfri målsætningen om i højere grad at være dagsordensættende blandt 
relevante beslutningstagere og i den offentlige debat.  
 
Du kommer til at stå i spidsen for sekretariatet og får det overordnede ansvar for faglig og 
administrativ servicering samt sekretariatets daglige drift. En af dine væsentligste opgaver er at 
understøtte medlemsinstitutionernes muligheder for udvikling af såvel de nuværende som de 
kommende uddannelser. Det betyder bl.a., at du skal medvirke til at professionshøjskolernes 
repræsentanter får indflydelse og taletid i relevante fora, samt at du selv skal tage et væsentligt 
ansvar for interessevaretagelse og lobbyisme.  
 
Det bliver således din opgave både at skabe rammer, mål og fokus for sekretariatets indsatser 
samt sikre, at de nødvendige prioriteringer og ressourcer er tilstede, når opgaverne skal løftes.  
 
Derudover bliver det din opgave at vægte det internationale aspekt og sikre, at udsyn udvikles og 
forankres, så ny international viden og erfaring bringes i spil i Danmark, samt at de danske 
professionshøjskoler profileres internationalt. 
 
Det forventes, at du har en videregående uddannelse, har et grundlæggende kendskab til 
uddannelsessektoren og minimum 3 års ledererfaring. Du er en vindende kommunikator, er 
velskrivende og behersker engelsk på forhandlingsniveau. 
 
Stillingen er vellønnet og modsvarer dine faglige og personlige kvalifikationer. 
 
Interesseret? Så læs mere om stillingen på mercuriurval.dk (link til notatet), og se mere om 
Danske Professionshøjskoler på www.uc-dk.dk 
 
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden for rektorkollegiet, 
Harald Mikkelsen, på telefon 8755 1001, eller Mercuri Urval, Evald Eriksen på telefon 4057 
8708, Louise Dohn på telefon 4056 1289 eller Mia Hvilshøj Dal på telefon 2245 1576. 
 
Finder du stillingen interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer DK-139-54003). Ansøgningsfristen udløber den 13. maj 2015, kl. 10.00.  

 

http://www.mercuriurval.dk/

