
   
Forstander – stillings- og personprofil 

 
 

Settlementets ledelse 
 
Settlementet ledes af en velfungerende bestyrelse, der er sammensat af medlemmer med ekstern 
tilknytning og medlemmer valgt på et årligt møde af brugere, frivillige og fastansatte 
medarbejdere. 
 
Settlementets daglige ledelse udgøres af forstanderen i samarbejde med en direktion bestående 
af to afdelingsledere og en økonomichef. 
 
Forstanderens opgaver 
 
Forstanderen har det overordnede, daglige ansvar for Settlementets aktiviteter ved:  

- Daglig ledelse herunder af andre ledere 
- Styring af større partnerskaber med for eksempel fonde og offentlige aktører 
- Sikring af et forsat godt arbejdsmiljø med både klare mål og plads til idéudvikling og 

forandringer 
- Løbende dialog og udvikling af samarbejde med offentlige myndigheder, fonde, 

virksomheder og andre samarbejdspartnere samt deltagelse i styregrupper og netværk 
- Sikring af udmøntning af Settlementets strategi og effektiv styring efter organisationens 

strategiske mål 
- Sikring af god dialog og professionel afrapportering til samarbejdspartnere og succesfuld 

gennemførelse af projekter og aftaler 
- Ansvar for den overordnede styring af Settlementets økonomi og administration og rettidig 

udvikling af indtægtskilder ved bl.a. de socialøkonomiske virksomheder i Saxogade 
- Løbende fundraising, projektdesign og puljeansøgninger 
- Ekstern og intern kommunikation, pressearbejde og interessehåndtering fortaler-

initiativer, advocacy og deltagelse i socialpolitisk debat 
- Håndtering af administrative opgaver på blandt andet HR-området og IT, da Settlementets 

administration er lille 
- Løbende dialog med brugere og frivillige  

 
En væsentlig opgave for den nye forstander er at sikre øget integrering mellem Settlementets 
socialøkonomiske butikker i Saxogade, beskæftigelsesindsatsen, rådgivningsindsatsen samt 
værestedet ”Gang i Gaden”. Forstanderen skal også sikre udvikling af nye partnerskaber og sikre 
solid finansiering herunder af Settlementets rådgivningstilbud.  
 



   
Settlementet har tradition for at være en markant stemme i debatten om frivillige sociale 
organisationers potentiale og betydning i treklangen mellem myndigheder, marked og 
civilsamfund. Det er derfor vigtigt, vores nye forstander har sans for civilsamfundets betydning og 
vil fastholde Settlementets rolle som fortaler for udsatte voksne.  
 
Som erhvervsdrivende fond med begrænset offentlig støtte, er det helt essentielt, at Settlementet 
løbende og via skiftende kilder sikrer finansiering til sine aktiviteter. Det fordrer, at forstanderen 
sammen med direktionen, medarbejdere og bestyrelse formår – visionært og konkret – at 
udmønte vores viden og kompetencer i aktiviteter, projekter, ”produkter” og socialøkonomiske 
forretninger, som kommuner, ministerier, fonde, virksomheder og borgere i byen har lyst til at 
bruge, købe og investere i. 
 
Bestyrelsen har i marts 2019 vedtaget Settlementets strategi 2019-2023. Forstanderen skal i 
samarbejde med bestyrelsen og direktionen arbejde aktivt for, at de ambitiøse mål i strategien 
indfries. 
 
Lederprofil 
 
Vi ser det som et afgørende aktiv, at du har stor lyst til at arbejde med Settlementets brugere og 
ser dem respektfuldt og i øjenhøjde.  
  
Som forstander skal du være en tillidsvækkende og engageret person, som er god til at skabe og 
bevare overblikket, både over Settlementets aktiviteter og over relevante muligheder, som kan få 
betydning for Settlementets arbejde. I samarbejde med Settlementets bestyrelse skal du have lyst 
og mod på at sætte dit klare og personlige præg på Settlementets arbejde på Vesterbro og i hele 
byen. 
 
Vi har brug for en forstander, der har overblik over og ser værdien af Settlementets arbejde og 
både forstår vores historie og gode forandringsproces, vi er midt. Vores forstander skal trives med 
mange og mange forskellige opgaver, funktioner og roller i en uforudsigelig hverdag. Til at hjælpe 
dig, har du en erfaren og kompetent ledergruppe og en engageret medarbejderstab, som du kan 
delegere ansvar til og rådføre dig med. Vi har en forventning om, at du vil være en vellidt og synlig 
leder, der uformelt er rundt i hele organisationen, skaber rum for udvikling af nye initiativer og 
understøtter eksisterende aktiviteter med dynamisk og relevant ledelsessparring. 
 
Det væsentlige er, at du kan udvikle og forankre Settlementet som nøgleaktør for udsatte voksne 
på beskæftigelses- og socialområdet i København og stå for udvikling af vores socialøkonomiske 



   
virksomheder i Saxogade og bidrage kompetent til fremtidssikring og udvikling af vores rådgivning, 
værested og klubber mv. 
 
På grund af Settlementets økonomi og mange indtægtskilder, er det af stor værdi, hvis du har 
erfaring med at påvirke de politiske bevillingsprocesser i København og i Folketinget samt 
dokumenterede erfaringer med fondssamarbejde og fondsansøgninger. 
 
Som forstander skal du være reelt engageret i Settlements sag, kunne favne menneskeligt bredt, 
have en positiv og uformel grundtone og være tålmodig og nærværende. Du skal være effektiv, 
administrativ stærk og klar kommunikator. Du skal trives i en organisation med en stram økonomi, 
som bl.a. betyder, at de fysiske forhold, IT mv.  ikke er opdaterede, og at daglig økonomistyring er 
nødvendig.  
 
Uddannelse og erfaringsbaggrund 
 
Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk baggrund og dokumenteret erfaring med 
personale- og projektledelse. Derudover forventer vi, at du:  

• Har omfattende strategisk ledelsesmæssig erfaring, gerne fra en NGO 
• Har solid indsigt i socialt arbejde, herunder frivilligt socialt arbejde 
• Har erfaring med økonomistyring, budgetopfølgning og forretningsudvikling  
• Har solid erfaring med fundraising, puljeansøgninger og etablering af partnerskaber  
• Har indsigt i socialøkonomi, kommerciel forståelse og erfaring med forretningsudvikling 
• Har erfaring med strategisk udviklingsarbejde og kommunikation  
• Erfaring med politiske processer og interessevaretagelse er et plus 

 
Menneskelige kvalifikationer 
 
Som leder af Settlementet er det vigtigt, at du har en uhøjtidelig og anerkendende ledelsesstil, kan 
håndtere et stort arbejdspres og har god energi. Du skal også være effektiv, klar og målorienteret.  
 
Det er centralt, at du trives med at balancere de mange krav fra Settlementets brugere, ansatte, 
fonde, myndigheder og kunder, co-creationspartnere mv. Du skal være dygtig til at bevare 
overblikket, lede strategisk og kunne se fremad. Og så må du meget gerne have let til latter og ikke 
gå op i fine forhold.  
 
Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at sende en sms til bestyrelsesformand 
Nikolaj Nielsen, om, at du gerne vil ringe op. Nikolajs nummer er 91325611  



   
 
Ansøgningsfrist: onsdag d. 22. maj 2019, kl. 12.00 
Ansøgning mrk. "Forstander" sendes til Nikolaj Nielsen på formand@settlementet.dk 
 
Et ansættelsesudvalg udvælger kandidater til to samtalerunder og indstiller herefter til 
bestyrelsens beslutning. Der vil indgå test og case-øvelse. Samtaler vil blive afholdt i uge 22. 
 
Forstanderen refererer til Settlementets bestyrelse. 
 
Forventet lønniveau: 64.000 kr. inklusive pension 
 
I 2018 havde Settlementet godt 60 ansatte i mange forskellige former for ansættelser. Hertil 
kommer ca. 100 frivillige medarbejdere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


