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I Slagelse Kommune har vi mange typer jobs på hylden, og

Hvem er Slagelse Kommune?

vi er altid på udkig efter medarbejdere med forskellige ud-

Slagelse Kommune er med sine 7.263 ansatte den største

dannelsesmæssige baggrunde og faglige profiler, der vil

arbejdsplads i kommunen. Vi servicerer kommunens 77.500

være med til at skabe udvikling.

borgerne og private virksomheder med mangeartede opgaver lige fra det socialfaglige område, dagtilbud og skole-

I denne brochure kan du møde nogle af de mange forskelli-

området, over kultur og fritidsområdet til opgaver inden-

ge medarbejdere, der er ansat i Slagelse Kommune og høre

for teknik, miljø og erhvervsudvikling – alt hvad der skal til,

lidt om, hvorfor de har valgt en karriere hos os.

for at drive en dansk kommune i udvikling.

Udvikling i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune er organiseret i 16 fagcentre og stabe

Vi satser på et stærkere erhverv, gode uddannelsesmiljøer

og er kendetegnet af at have en flad organisationsstruktur

samt attraktive oplevelser for vores borgere. Disse tre fo-

med et decentralt styre. Denne organisationsstruktur

kusområder udgør vores strategi mod 2020, og præger en

lægger i høj grad op til at arbejde tværfagligt og udvik-

del af de projekter og aktiviteter, vi sætter i søen i de kom-

lings- og projektorienteret for at udnytte den viden og er-

mende år.

faring vores medarbejdere besidder.

Vi arbejder både med kommunale opgaver, men også med

Slagelse Kommune ligger midt mellem København og

regionale og internationale projekter i samarbejde med

Odense og har tog- og motorvejsforbindelser til hele Dan-

andre kommuner og virksomheder fra andre EU-lande.

mark.

Som et udsnit af vores projekter kan nævnes klimaprojektet ”Renergy”, indførsel af velfærdsteknologi, markedsfø-

Du kan læse meget mere om Slagelse Kommune på

ring af Korsør som en levende havneby, Maritimt Knude-

www.slagelse.dk

punkt Storebælt og Digeprojekt Omø. Og hvert år sættes
flere nye projekter i gang, for at støtte op om vores vision.
Måske er du den rette til at være med til at give visionen liv
og dermed være med til at skabe udvikling i Slagelse Kommune?

?!
•
•
•
•
•
Læs om Slagelse Kommunes værdier

FACTS:

Landets 16. største kommune
Antal indbyggere: 77.500
Antal medarbejdere: 7.263
4. største gymnasium i Danmark
Togforbindelse til og fra København og Odense
hver halve time

N ATU RVI D E N S K AB

Karrieremuligheder
i Slagelse Kommune

Laver aldrig
det samme
– Jeg var nyuddannet, og jeg ville gerne arbejde som
planlægger i en kommune og søgte derfor planlæggerstillinger i hele Danmark. Jeg arbejder med typiske
planlæggeropgaver som lokalplaner, men jeg har også
ansvaret for at administrere byfornyelsespuljerne,
hvor folk kan søge støtte til nedrivninger og istandsættelser. På studiet arbejdede vi meget med lokalplaner, så den viden bruger jeg hele tiden, men det med
byfornyelsespuljerne, det anede jeg ikke noget om, før
jeg startede med at arbejde med det. Det fedeste ved
mit job er mine kolleger, og så er det jeg laver aldrig det
samme to dage i træk.

CENTER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
cand. scient. soc. | cand. phil. | cand. polit. | cand. mag. |
cand. psych.

CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG
cand. scient. soc. | cand. san. publ. | cand. scient. adm. |
cand. polit.

CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE
cand. mag. | cand. scient. adm. | cand. scient. soc. | cand.
jur. | socialrådgiver | socialformidler | cand. odont. |
cand. psych.

CENTER FOR DAGTILBUD
cand. pæd. pæd. | cand. polit. | audiologopæd | ergoterapeut | fysioterapeut | talehørelærer | talehørelæselærer | talepædagog

CENTER FOR VÆKST OG PLAN
cand. mag. | SIF | cand. soc. | cand. scient. | cand. oecon
| cand. scient. soc | cand. arch | cand. merc.

CENTER FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION
cand. ling. merc. | cand. mag. | cand. jur. | cand. scient.
adm. | cand. scient. soc.

CENTER FOR KOMMUNIKATION OG MARKETING
cand. mag. | cand. comm. | cand.merc. (kom)

BEREDSKAB
byggetekniker | ingeniør | katastrofe- og risikomanger

CENTER FOR SKOLE
cand. psych. | cand. scient. adm. | cand. mag.

CENTER FOR KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE
cand. jur. | cand. mag. | cand. scient.

CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ
cand. mag. | cand. scient. | cand. techn. soc.

CENTER FOR KOMMUNALE EJENDOMME
ingeniør | cand. techn. soc. | cand. merc.

CENTER FOR IT OG DIGITALISERING
elektriker | elektromekaniker | datamatiker | grafisk
designer | cand. mag. | cand. linc. merc.

CENTER FOR ØKONOMI
cand. polit. | cand. merc. jur. | cand. oecon. | cand. merc. |
cand. scient.



BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Dijana Lubarda
27 år
Landinspektør, cand. geom.
2013
Planlægger
Vækst og Plan

N AT U RV ID E N S K A B



BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Moritz Faloota
29 år
B. Sc. Architectural Engineering,
M. Sc. Urban Design
2013
Byplanlægger
Vækst og Plan

Borgerkontakten er
det interessante
– Jeg var på jagt efter et job, hvor jeg kunne arbejde
med byplanlægning i en kommune. Nu arbejder jeg med
udvikling af Skælskør og deltager i udviklingsopgaver i
Slagelse og Korsør. Mit arbejde indebærer, at jeg har
meget borgerkontakt, og det er ret interessant at forsøge at få borgere, erhvervsliv og alle andre til at spille
sammen. Min uddannelse bruger jeg, når jeg arbejder
tværfagligt, men jeg trækker også på min viden om lovgivningen, og det jeg lærte om formidling på studiet.
For hvis du ikke kan formidle dine ideer og tanker til
borgerne, så kommer du ikke langt i det her job.

CENTER FOR HR OG UDVIKLING
cand. scient. adm. | cand. scient. soc. | cand. mag |
ingeniør | cand. scient. | cand. jur. | cand. merc. jur.

Scan og hør mere om Moritz arbejde

HUMANIORA

H U M AN I OR A



Følger opgaven
fra idé til virkelighed

Jeg bruger
de nørdede fag
hver dag

BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Julie Brandt Jørgensen
30
Audiologopædi
2012
Tale- og hørekonsulent
Dagtilbud

– Da jeg var færdig med studiet startede jeg i løntilskud som sagsbehandler, men allerede efter 40 dage
blev jeg fastansat. Efter noget tid fik jeg mulighed for
at bruge min uddannelse i et projekt om formidling og

– Mit arbejde består i at hjælpe børn med tale- og høre-

udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Jeg fik ansvar

problemer. Under uddannelsen fik man indtryk af, at

for mine egne processer og kunne vise mine evner, hvilket førte til, at jeg nu sidder som udviklingskonsulent.
Jeg bruger min akademiske baggrund bredt, bl.a. bruger jeg min viden om formidling overfor medarbejdere,
ledelse og eksterne bureauer, og jeg trækker på min
viden om kultur, når jeg arbejder med organisationsudvikling- og forandringer. Jeg får mange spændende
opgaver og følger dem helt fra idé og strategi til de er
en del af hverdagen.



arbejdet med børn i det kommunale regi ikke krævede

BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

så høj grad af faglighed – men der tog jeg fejl. Når jeg er

David T. Christensen
40 år
Cand.mag. kultur og formidling
2009
Udviklingskonsulent
Arbejdsmarked og Integration

ude som konsulent på en skole eller i en børnehave, er
jeg alene, og så må jeg ofte finde løsningerne selv. Alle
nørdefagene fra universitetet, pragmatik, fonologi
osv., har jeg virkelig lært at sætte pris på. Det gode ved
en kommune er, at der bliver taget hensyn, hvis man fx
har en sygedag med sin søn. Og så er arbejdsdagene
vidt forskellige. Jeg kommer dagligt rundt i alle kroge
af min faglighed.

HUMANIOR A



H U M A N IO R A

BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:

Ansat siden:
Titel:
Center:

Lise Ringkvist Hansen
34 år
Cand. Mag. i International Virksomhedskommunikation med specialisering i
engelsk
2012
Udviklingskonsulent
Sundhed og Omsorg

Projektansættelse
førte til projektlederjob

Fleksibelt for
studerende

– Min indgang til kommunen startede med en kort pro-

– Jeg var egentligt ansat i en mellemstor privat virk-

jektansættelse med formidling af en HR-redegørelse.

somhed, men fandt ud af, at Slagelse Kommune søgte

Det greb hurtigt om sig, da jeg blev tovholder på flere

en studentermedhjælper, og det så jeg som en unik

projekter sideløbende, og min ansættelse blev derfor

chance for at få foden indenfor i en stor organisation.

forlænget. Jeg har fået meget ansvar på kort tid, og i

Kulturen i kommunen er indbydende for mig, fordi der

dag sidder jeg som projektleder på bl.a. et EU-projekt

forventes man er selvhjulpet, samtidig med der er stor

med tysk-dansk udveksling af plejepersonale. Mit pro-

frihed og fleksibilitet og stor forståelse for fravær ift.

jektledergen er i daglig brug og mine kompetencer i
kulturforståelse og kommunikation har hjulpet mig
både mellem landegrænser og i den store kontakt med
forskellige mennesker og faggrupper, som jeg har dagligt i et projekt omkring rehabilitering i hjemmeplejen.



BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Scan og hør mere om Lises arbejde

studie og eksaminer. Der er mange venlige mennesker,
der altid er behjælpelige, uanset opgave og hvilket cen-

Niklas Winter
25 år
Cand.mag. International Virksomheds
kommunikation
Marts 2014
Studentermedhjælper
IT & Digitalisering

ter i kommunen de er tilknyttet. Man får automatisk en
stor berøringsflade og får et bredt netværk udenfor
ens egen afdeling, hvilket også hjælper, når man engang skal søge sit første fuldtidsjob.

SAM F U N D SVI D E N S K AB

H UM A N I O R A

Nyuddannet
udvikler kulturlivet
og baner vejen for
nye tiltag



BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Anna Kirstine Rasmussen
28 år
Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling
April 2014
Kultur- og fritidsmedarbejder
Kultur, Fritid og Borgerservice

Chefens råd:
Sæt dig selv i spil
og vær ambitiøs
– Når jeg ansætter akademikere, kigger jeg selvfølgelig
efter den rette faglighed, men personligheden spiller i

– I mit arbejde kommer jeg tæt på det lokale kultur- og

høj grad også ind. Du skal turde sætte dig selv i spil,

fritidsliv. Muligheden for netop at udvikle og bane vejen

være imødekommende overfor både kolleger og borge-

for nye tiltag og idéer gjorde, at jeg søgte jobbet – og

re, kunne tage initiativ og være ambitiøs. Ikke kun på

så er det jo super nemt at pendle til Slagelse. I mit ar-

dine egne vegne, men også i forhold til din organisa

bejde trækker jeg i høj grad på min faglighed, som jeg

tion, så vi kan få strategierne til at leve og understøtte

har fået fra mine studier, uanset om jeg laver sagsbe-

de ambitioner, som det politiske niveau sætter. Forde-

handling, udvalgsbetjening eller digital formidling. Jeg

len ved at ansætte akademikere er i høj grad, at mange

har stor frihed i mit arbejde til at prøve min faglighed

har et særligt drive, er selvkørende og tør prøve noget

og mig selv af, og jeg er blevet positivt overrasket over

nyt. Det er helt sikkert også værdier og kvalifikationer,

min alsidige hverdag, det gode fællesskab, og at man

der spiller ind, når jeg er på jagt efter den rette kandi-

bliver værdsat for sin faglighed.

dat.



Navn:
Alder:
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Ansat siden:
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SAMF UNDSVIDEN S K AB



BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Charlotte Juel Dall Olesen
34 år
Cand.ling.merc. (engelsk) i interkulturelle
markedsstudier
Juni 2014
Digitaliseringskonsulent
IT & Digitalisering

René Birkemark Olesen
40 år
Cand.scient.pol
Januar 2013
Leder af Kulturafdelingen og Bibliotekschef
Kultur, Fritid og Borgerservice

SA M FU N D SV ID E N S K A B



Respekt for
forskellighed

BLÅ BOG:

BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Regitze Schiødtz Larsen
26 år
Cand.merc.fir. (finansiering og regnskab)
2013
Økonomi- og analysekonsulent
Økonomi

Ingen grund til
at være skeptisk

– Jeg søgte jobbet ved IT og Digitalisering, fordi det lød

– Jeg fik job i Slagelse Kommune sådan lidt ved en til-

som et interessant område, der ville give mig mulighed

fældighed. Jeg var nyuddannet og stillingen lød spæn-

for at komme rundt til hele organisationen og mulighed

dende. Jeg var nok lidt skeptisk overfor at arbejde i en

for at udfordre og udvikle mine kompetencer. Jeg har

kommune, men jeg blev overrasket over, hvor meget der

ikke arbejdet med digitalisering før, men har oplevet en

faktisk sker i en kommune. Det er virkelig en spænden-

utrolig god støtte og tålmodighed fra mine nye kollega-

de arbejdsplads, hvor man sammen med gode kolleger

er og ledelse, som gav mig tid til at komme ind i mine

får lov til at prøve sig selv af, arbejde selvstændigt, og

nye opgaver samt gode råd og vejledning. Det bedste

udvikle sig både personligt og fagligt. Man er ikke låst,

ved mit job er muligheden for at udnytte de fleste af

men har mulighed for hele tiden at udbygge sin faglig-

mine kompetencer – både faglige og personlige. Jeg er

hed. Jeg kom hurtigt med på projekter og fik ansvar.

på en arbejdsplads, hvor der er respekt for de ansattes

Oven i de praktiske udfordringer er det en stor fordel at

forskellige kompetencer og hvor der lægges vægt på,

være et sted med så stort fokus på kompetenceudvik-

at gøre brug af det man kan.

ling.

SA MFU N D SV I D EN S K A B

Et arbejde,
der adskiller sig
fra lærebøgerne
– Mit arbejde er en god blanding af mine interesser og

?!

faglighed nemlig forvaltning, kommunikation og sport.
Fritidsområdet er højt prioriteret i Slagelse, så jeg har

Der er utallige udviklingsmuligheder for vores medarbejdere?
Vi har fokus på, at du som ansat oplever at kunne løse dine arbejdsopgaver på
kompetent vis. Der er derfor mulighed for løbende læring og uddannelse
gennem sidemandsoplæring eller via vores interne uddannelseskatalog, hvor
du eksempelvis kan blive uddannet som projektleder eller proceskonsulent.
Desuden har vi et talentudviklingsprogram for dig, som har lederpotentiale.

god mulighed for at være med til at præge og udvikle
det. Jeg trækker hver dag på min faglighed, uanset om
jeg laver sagsbehandling, opdaterer hjemmeside eller
kvalitetssikrer dagsordenspunkter. Jeg lærer på sin vis
endnu mere i mit arbejde end på studiet. Min hverdag
adskiller sig i den grad fra lærebøgerne. Man ved aldrig,
hvad den næste dag bringer. Her er kort vej fra idé til
handling, vi er tæt på borgerne, og det er en mere åben,
nærværende og uformel arbejdsplads, end jeg måske



BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

Casper Skov Andersen
29 år
Cand.scient.adm
December 2014
Fritidsmedarbejder
Kultur, Fritid og Borgerservice

havde regnet med.

?!

VIDSTE DU AT…
Teori møder praksis i Slagelse Kommune?
Frihed under ansvar, fleksibilitet og faglig udvikling kendetegner opgaverne
for en akademiker i Slagelse Kommune. Det, koblet med en udfordrende
hverdag tæt på lokaldemokratiets puls, gør et job i det kommunale til et oplagt
valg for nyuddannede, der er frisk på at teste deres teoretiske viden i praksis.

SAMF UNDSVIDEN S K AB

Det gode byliv
bliver designet
nedefra

VIDSTE DU AT…

?!

VIDSTE DU AT…
Vi slår alle ledige stillinger, undtagen vikariater, op?
Du finder de ledige stillinger på www.slagelse.dk/job, men du kan også oprette
et abonnement på de områder, der interesserer dig. Du vil så modtage en mail,
når der er en ledig stilling, der er interessant for dig. Vi tager ikke imod uopfordrede ansøgninger, så hold øje med stillingsopslagene.

– Jeg har tidligere arbejdet med byliv i København og
ville gerne prøve kræfter med provinsens særlige udfordringer. I Slagelse er jeg nu projektansat i 2 år, hvor
min opgave er at skabe ”byliv før byggeri” i et stort om-



BLÅ BOG:

Navn:
Alder:
Uddannelse:
Ansat siden:
Titel:
Center:

råde ved stationen, der over de kommende år skal omdannes til en levende campusbydel. Et godt byliv handler om mennesker og kan ikke designes oppefra. Derfor

Anna Ingemann Jensen
29 år
Cand. Soc. i Plan, By og Proces
kombineret med Socialvidenskab
2014
Bylivskoordinator
Vækst og Plan

handler mit arbejde om at opdyrke de gode ideer hos
borgere og studerende og skabe rammerne for, at folk
kan indtage området på en ny måde. Fra studiet er det
særligt procesplanlægning og evnen til at kunne motivere og tænke mennesker før mursten, som jeg bruger i
mit daglige arbejde.

?!

VIDSTE DU AT…
Der er mange veje til fast job?
Mange akademikere starter ikke direkte i fast arbejde efter uddannelsen.
I Slagelse Kommune er vejene til drømmejobbet mange – studiejob, praktik,
opgaveskrivning og projektansættelse er bare nogle af mulighederne, der for
rigtigt mange har ført til, at de nu har deres daglige gang i et af Slagelse
Kommunes fagcentre.

Se aktuelle ledige stillinger i Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf: 58 57 36 00
E-mail: slagelse@slagelse.dk

Læs mere om Slagelse Kommune
på www.slagelse.dk

J A N N E R U P. D K

Følg Slagelse Kommune på LinkedIn

