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afdelingsleder for Byplan, Vej
og BBR, men skiftede i januar
2018 til chefstillingen i Mid-
delfart. Anders Tang Kjærved
bor i Gestelev påMidtfyn, og
fra 1.april i år er han tilbage på
turen herfra til arbejdspladsen
i Svendborg Kommune.

Arbejdsmarkchefen i
Favrskov til Silkeborg
Arbejdsmarkedschef Anita
Jensen, FavrskovKommune,
rykker til SilkeborgKommune,
hvor hun overtager stillingen
sombeskæftigelseschef efter
Jørgen SkovhusHaunstrup, der
i december blev udviklingsdi-
rektør og erhvervsforsker i råd-
givningsvirksomheden ”mus-
skema.dk”. Anita Jensen, 47 år,
er cand.scient.pol. fra Aarhus
Universitet 1998 og er i gangmed
enmasteruddannelse i offent-
lig ledelse.Hunblev i 1999 ansat
som fuldmægtig i Vejle Amts fa-
milieafdeling, og efter amternes
nedlæggelse tiltrådte hun i 2007
som leder af analyseafdelingen i
FavrskovKommunes daværen-
de økonomifunktion. Ved en or-
ganisationsændring i 2009 blev
Anita Jensen sekretariatschef i
Job ogØkonomi, og i november
2013 overtog hun stillingen som
arbejdsmarkedschef. Anita Jen-
sen tiltræder 1. april somSilke-
borgKommunes beskæftigelses-
chef.Hunbor iHarlevmellem
Silkeborg ogAarhus.

Ny ældre- og sund-
hedschef i Aalborg
AalborgKommunehar ansat

CarstenMøller Beck, klinikchef
ved psykiatrien i RegionNord-
jylland, somnyældre- og sund-
hedschef iældre- og handicap-
forvaltningen.Han efterfølger
i denne stillingAnnette Secher,
der er blevet sundheds- og om-
sorgschef i SilkeborgKommune.
CarstenMøller Beck er cand.
merc. i strategi og ledelse fra
Aarhus Universitet og harmere
end 17 års ledelseserfaring. Han
blev i 2002 budget- og planlæg-
ningschef ved psykiatrien i Aar-
hus Amt,men skiftede i 2006 til
administrationschef vedHospi-
talsenheden Silkeborg. I 2010
blev han centerchef ved kræft-
centret på Aarhus Sygehus og
rykkede i april 2011 til kræft- og
inflammationscentret på Aar-
hus Universitetshospital, og det
var herfra, at CarstenMøller
Beck i januar 2013 kom til Regi-
onNordjylland som klinikchef
ved psykiatrien. Han tiltræder
1. april somældre- og sund-
hedschef ved Aalborg Kom-
mune. CarstenMøller Beck bor
i Risskov.

Ny børne- og unge-
chef i Halsnæs
Mads Ingvardsen, der er skolele-
der i AllerødKommune, overta-
ger stillingen somchef for Børn,
Unge ogLæring iHalsnæsKom-
mune efterHenrikReumert, der
er blevet centerchef for Børn og
Undervisning i FaxeKommune.
Mads Ingvardsen er 43 år, offi-
cersuddannet, lærer fra Blaaga-
ard Seminarium i 2004, cand.
pæd. i pædagogisk psykologi
med speciale i skoleledelse
(Danmarks PædagogiskeUni-
versitet 2007) og har i år afslut-
tet enmaster i offentlig ledelse
fraCBS.Hanhar også en fortid
somprojektmedarbejder på
reklamebureau.Mads Ingvard-

Job-
skifte

Haderslev henter ny
kommunaldirektør
i Vejle
PeterKarm, der er vicekom-
munaldirektør i VejleKom-
mune, overtager stillingen som
kommunaldirektør iHaderslev
Kommune efterWilly Fedder-
sen, der 1. december rykkede
over Lillebælt og blev kom-
munaldirektør iMiddelfart.
PeterKarmer i Vejle direktør
for økonomi, arbejdsmarked
og sundhed. PeterKarm, 56 år,
harHA-eksamen fraAalborg
Universitet ogHD-eksamen fra
Handelshøjskolen i Aarhus samt
enMBA-E fraAalborg.Han
har desuden en officersuddan-
nelse fraHærensKampskole og
er stadig reserveofficer. Peter
Karm fratrådte sin faste ansæt-
telse ved forsvaret i 1990 til for-
del forDanskLandbrugsGrov-
vareselskab.Her startede han
som lederaspirant og var admi-
nistrationschef for Sydvestjyl-
land, da han i 1998 rykkede til
trælastvirksomhedenBYGMA,
hvor han først var administrati-
onschef i Esbjerg-Fanø afdelin-
gen og senere blev regionsøko-
nomichef for Sjælland. I 2003
skiftede han til Sønderjyllands
Amt somøkonomichef påHa-
derslev-Aabenraa sygehuse, og
da de fire sønderjyske sygehuse
i 2005 blev samlet i ”De Sønder-
jyske Sygehuse”, blev han fu-
sionens økonomichef. Sygehu-
senheden skiftede senere navn

til ”Sygehus Sønderjylland”. I
marts 2007 komPeterKarm til
dennyeVejleKommune som
økonomichef og blev to år se-
nere direktør for økonomi, ar-
bejdsmarked og sundhed.Han
tiltræder somkommunaldirek-
tør iHaderslev den 1. april. Han
bor i Vejle.

Chef gør comeback i
Svendborg
Anders Tang Kjærved, der
er plan- og byggechef i Mid-
delfart Kommune, vender til-
bage til Svendborg Kommune,
idet han overtager stillingen
som plan- og udviklingschef
i Svendborg efter godt to år i
Middelfart. Han efterfølger
MortenMandel Ref-skou, der
fratrådte i december.
Anders Tang Kjærved, 40 år, er
uddannet bygningskonstruk-
tør og arkitekt, har desuden en
diplomuddannelse i ledelse.
Han blev i 2007 arkitekt ved
C&WArkitekter i Svendborg
og var en tid selvstændig arki-
tekt, inden han i 2009 skif-
tede til den kommunale sektor
som byplanlægger ved Assens
Kommune og i 2013 til team-
leder for erhverv og byggeri i
Fredericia Kommune.
I september 2014 havde han
sin første ansættelse ved
Svendborg Kommune, med
start som afdelingsleder for
området Byg, Vej og Industri-
miljø. Tre år senere blev han
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sen har i en lang årrække været
aktiv som træner i atletik og har
blandt andet været assistent-
træner for det svenske lands-
hold i orienteringsløb, og han
var 2008-2011 direktør iDansk
Orienterings-Forbund. Efterføl-
gende var han i tre år souschef
på Snekkersten Skole iHelsingør
Kommune og har siden 2014 væ-
ret skoleleder påLillevang Skole
i AllerødKommune.Mads Ing-
vardsen tiltræder 1. april som
chef for Børn,Unge ogLæring i
HalsnæsKommune.Hanbor i
Hillerød.

Mariagerfjord har an-
sat arbejdsmarkeds-
og uddannelseschef
SimonElkjærMæng, der er
konstitueret beskæftigelseschef
i SilkeborgKommune, over-
tager stillingen somchef for
arbejdsmarked og uddannelse i
MariagerfjordKommune.Han
efterfølgerMichael Tidemand,
der er blevet sammekommunes
sundheds- ogældrechef.
SimonElkærMæng er 36 år og
indledte sin erhvervskarriere
i 2003 somelev ved Silkeborg
Kommune.Han rykkede i 2005
til AarhusKommune somkon-
sulent i pension og boligstøtte.
I 2007 vendte han tilbage til
SilkeborgKommune somkonsu-
lent og projektkoordinator. Imaj
2010 blev han souschef på syge-
dagpenge og revalidering, små
to år senere leder af afdelingen.
Imaj 2014 blev SimonMæng
afdelingsleder for jobcentrets
support og jobrehabilitering, og
1.marts 2016 overtog han stil-
lingen som jobcenterchef. Han
tiltræder 1. april somchef for
arbejdsmarked og uddannelse i
MariagerfjordKommune, valgt
blandt 21 ansøgere. SimonEl-
kjærMængbor i Silkeborg.

Ny planchef i Randers
Randers Kommune har ansat
LoneMossin, der er projekt-
chef hos Østjyllands Brandvæ-
sen (Odder, Samsø, Skander-
borg og Aarhus kommuner),
som ny planchef i Udvikling,
Miljø og Teknik efter Britta
Bjerregaard Pørksen, der fra-
trådte sidste forår og nu er
teamleder i Skive Kommune
teknik- og miljøforvaltning.
LoneMossin, 47 år, har en
Ph.d. i geologi fra Aarhus Uni-
versitet i 2002 og var derefter
et lille år ansat som hydro-
geolog ved Dansk Geofysik og
tilsvarende ved Hedeselskabet
2003-2007. Derefter rykkede
hun til Aarhus Kommune som
funktionsleder i Center for
Miljø og Energi og kom i august
2015 til Østjyllands Brand-
væsen, hvor hun i januar 2018
blev projektchef. LoneMossin
tiltræder 1. april som planchef
i Randers Kommune. Hun bor i
det nordlige Aarhus.

Gladsaxe har ansat
stadsarkitekt
Gladsaxe Kommune har ansat
sin første stadsarkitekt. Det er
Tina Saaby, der tidligere i otte
år har været stadsarkitekt i
Københavns Kommune, men
siden starten af 2019 har haft
sit eget byplanfirma. Hun er
arkitektuddannet på Arkitekt-
skolen i Aarhus og på Kunst-
akademiets Arkitektskole i
København. Efter sin eksamen
i 1997 blev hun ansat ved arki-
tektfirmaerne Hou & Part-

nere og Skaarup & Jespersen.
Hun var 2003-2010medejer af
Witraz arkitekter og var sam-
tidig i et par år underviser på
kunstakademiet. Tina Saaby
var i årene 2010-2018 stadsar-
kitekt i Københavns Kommune
og de første seks år samtidig
gæsteprofessor ved Sheffield
University i England. Hun fra-
trådte stillingen i København,
da hendes åremålsansættelse
udløb ved udgangen af 2018.
Tina Saaby var næstformand
i Akademisk Arkitektforening
2002-2005. Hun skal fra 1.
april sammenmed Gladsaxes
nye Bystrategiske Råd styrke
det bystrategiske fokus i de
politiske processer og udvikle
byenmed udgangspunkt i vi-
sionerne i Gladsaxestrategien.

København henter
cheføkonom i Finans-
ministeriet
Københavns Kommune har
ansat 31-årige cand.scient.pol.
Thomas Trankær somny che-
føkonom i økonomiforvaltnin-
gen, hvor han tiltrådte 1. marts
som en del af forvaltningens
koncerndirektion. Han efter-
følger Claus Andersen, der i
november rykkede til Trans-
port- og Boligministeriet som
afdelingschef.
Thomas Trankær kommer fra
en stilling som kontorchef i
Finansministeriet, hvor han
blandt andet har haft ansva-
ret forministeriets arbejde i
forhold til Justitsministeriet,
Skatteministeriet samt ud-
lændinge- og integrationsom-
rådet. Tidligere har Thomas
Tranekær været konsulent ved
Boston Consulting Group, lige-
somhan siden 2016 har været
ekstern lektor vedKøbenhavns
Universitet.

Ikast-Brande får ny
psykiatri- og handi-
capchef
Ikast-BrandeKommune har
blandt 16 ansøgere ansat
UllaWernberg-Møller, der er
jobcenterleder i Silkeborg Kom-
mune, somny psykiatri- og
handicapchef. Hun overtager
stillingen efter Allan KjærHan-
sen, der i december blev chef for
Specialcenter Syddanmark.
UllaWernberg-Møller, 44 år, er
cand.jur. fra Aarhus Universitet
2003 og forventer i år at afslutte
enmaster-uddannelse i offentlig
ledelse fra AarhusUniversitet/
SDU.Efter sin jura-eksamen
blev hun ansat vedHorsens
Kommune og blev i 2008 faglig
leder af juridisk kontor vedRegi-
on Syddanmark. I 2014 blev hun
afdelingschef i regionens psykia-
tri og var blandt andet i små to
år afdelingschef for psykiatrisk
afdeling i Svendborg, indenhun
imarts 2019 rykkede til Silke-
borgKommune somcenterleder
på beskæftigelsesområdet. Ulla
Wernberg-Møller tiltræder 1.
april sompsykiatri- og handi-
capchef i Ikast-BrandeKommu-
ne.Hunbor i Silkeborg.

FARVEL TIL

Assens-direktør søger
ny udfordringer
Velfærdsdirektøren i Assens
Kommune, Henrik Juul Kjær,
har meddelt byrådet, at han
vil søge nye udfordringer, når
hans åremålsansættelse udlø-
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ber ved udgangen af april må-
ned. På denne baggrund har
byrådet besluttet, at det nuvæ-
rende velfærdsområde vil blive
opdelt i to direktørfagområ-
der: Social og Sundhed samt
Børn, Unge og Uddannelse.
Velfærdsområdet dækker i dag
cirka 60 procent af kommu-
nens samlede økonomi med et
samlet budget på godt 1,4 mil-
liarder kroner.
Henrik Juul Kjær, 48 år, er
cand.jur. fra Aarhus Univer-
sitet i 1999, har lederuddan-
nelse fra Danmarks Forvalt-
ningshøjskole 2008 og har en
master i offentlig ledelse fra
Syddansk Universitet 2013.
Under sin universitetsuddan-
nelse var han tilknyttet Gjel-
lerupparkens retshjælp og
blev som nyudklækket jurist
ansat ved Svendborg Kommu-
nes social- og sundhedsfor-
valtning, hvor han i 2004 blev
sekretariatschef. I forbindelse
med dannelsen af den nye,
større Svendborg Kommune i
2007 blev Henrik Juul Kjærs
ansvarsområde udvidet med
bogholderi og ejendomsadmi-
nistration. I maj 2013 rykkede
han til Vejle Kommune som
chef for myndighedschef i vel-
færdsforvaltningen, og siden
1.april 2014 har han været vel-
færdsdirektør i Assens.

.
DØDSFALD

Allan Holst (S), 1. viceborg-
mester i Dragør Kommune,
er død, 65 år. Allan Holst var
aktiv socialdemokrat siden sin
ungdom, med start i DSU. Han
blev medlem af Dragør Kom-
munalbestyrelse i 1990, var
borgmester 2006-2013 og der-
efter 1. viceborgmester. Han

var ved sin død formand for by-
, erhvervs- og planudvalget og
medlem af børne-, fritids- kul-
turudvalget, samt blandt andet
næstformand i Hovedstads-
områdets Forsyningsselskab
(HOFOR) og i bestyrelsen for
DragørMuseum. Allan Holst
var uddannet hos Vordingborg
Kommune og på Danmarks

RUNDE ÅR

75
Otto Poulsen (V), tidligere
vognmand og kommunalpoliti-
ker siden 2002, fylder 75 år den
23.marts. Han er oprindelig
uddannet bager, men skiftede
til vognmandsfaget og var selv-
stændig vognmand fra1983, og
indtil han gik på pension for to
år siden. Den runde fødselsdag
markeresmed brunch den 23.
marts i Grønbrohallen i Sand-
ved kl. 8-12.

70
Bente Röttig (SF), socialråd-
giver og medlem af Holbæk By-
råd siden 1. januar 2018, fylder
70 år den 24. marts. Bente Röt-
tig gik på pension i 2015 efter
16 år som ledende socialrådgi-
ver i Scleroseforeningen. Hun
er formand for SF Holbæk og
har været partiets lokale folke-
tingskandidat.

Jørgen Simonsen (V), direk-
tør og medlem af Gribskov By-
råd siden 2010, fylder 70 år den
29. marts. Jørgen Simonsen er
udlært bygningssnedker og er
siden 1977 direktør i eget firma
Nordtag A/S, der udfører tag-
dækning. Han vil markere den
runde fødselsdag med recep-
tion fredag den 27. marts.

60
Per Jensen (S), administrati-
onschef og medlem af Brøndby
Kommunalbestyrelse si-
den 2014, fylder 60 år den 19.
marts. Per Jensen er officers-
uddannet ved Redningsbered-
skabet og efterfølgende også
uddannet i voksenpædagogik
ved Roskilde Universitet. Han
har siden 2006 været ansat
som administrationschef hos
Håndbold Region Øst.

Kai Høstrup (S), fagforenings-
formand ogmedlemaf Skander-
borgByråd siden 2014, fylder 60
år den 19.marts. KaiHøstrup er
uddannetGVS-installatør og har
de seneste 11 år været formand
for 3F Søhøjlandet og siden ef-
teråret 2019 været i hovedbesty-
relse for fagforbundet 3F.

Ali Hansen (EL), Ali Hansen
(EL), lærer ogmedlem af Kø-
benhavns Borgerrepræsenta-
tion siden 2018, fylder 60 år den
21. marts. Han blev lærer i 2006
og har siden 2014 været ansat på
”Kompasset” i Vanløse, en af de
16 skoler i organisationen Spe-
cialskolerne.

Claus Houden (V), selvstæn-
dig ogmedlem af Odense Byråd
siden 2014, fylder 60 år den 21.
marts. Han arbejder som selv-
stændig investor og rådgiver.
Der holdes reception fredag d.
20.marts kl. 14-17 i Nordatlan-
tiskHus, Nordatlantisk Prome-
nade 1 i Odense.

Hanne Dam (løsg.), sagsbe-
handler ogmedlemafKolding
Byråd siden 2000, fylder 60 år
den 23.marts.Hun er næstfor-
mand i social- og sundhedsud-
valget.HanneDamer sagsbe-
handler i Kolding Jobcenter.
Hun er indvalgt i byrådet for So-
cialdemokratiet,menhar været
løsgænger siden efteråret 2019.

Claus Halsgaard Pedersen
(V), lagerchef ogmedlemaf
NordfynsKommunalbestyrelse
siden 2018, fylder 60 år den 23.
marts.Hanhar de seneste 30 år
væretmellemleder i flere store
fynske virksomheder, senest
siden december 2018. lagerchef i
KenHygiene Systems på Sydfyn.
Fødselsdagenmarkeresmed
åbent hus lørdag den 21.marts
kl. 18 iNørrebyForsamlingshus.

Allan Viktor Thomsen (Bor-
gerlisten), it-konsulent og
medlem af Kerteminde Byråd
siden 2014, fylder 60 år den 24.
marts. Allan Viktor Thomsen
har været ansat vedOdense
Kommune siden 1980, og han
har de seneste otte år været it-
konsulent i beskæftigelses- og
socialforvaltningen.

Tina Boel (SF), socialpæda-
gog ogmedlemafRoskildeBy-
råd 2010-14 og igen siden 2018,
fylder 60 år den 25.marts. Tina
Boel er uddannet socialpæda-
gog og har siden 1983 arbejdet på
det specialiserede socialområde
i RoskildeKommune, hvor hun
er områdeleder for voksne. Fød-
selsdagenmarkeresmed recep-
tion fredag d. 27.marts kl. 14-17
hos INSP,Køgevej 6 i Roskilde.

Britt Pedersen (S), social- og
sundhedshjælper ogmedlem af
Kerteminde Byråd siden 2006,
fylder 60 år den 28.marts. Hun
er formand for ældre-, handi-
cap- og psykiatriudvalget, og
har siden overtagelsen af denne
post for to år siden haft orlov
fra jobbet som sosu-hjælper ved
kommunen. Hun arbejder fort-
sat som underviser hos FOA.

Gert Schmidt (SF), medlem
af LangelandKommunalbesty-
relse siden 2018, fylder 60 år
den 27.marts. Han er formand
for Langeland Forsyning A/S og
medlem af lærings-, social- og
kulturudvalget. Gert Schmidt
er udlærtmekaniker, men nu i
fleksjob.
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Per Kragelund (V), gårdejer
ogmedlem afMariagerfjord
Byråd siden 2014, fylder 60 år
den 29. marts. Han var tidli-
gere medlem af Arden Kommu-
nalbestyrelse 2002-2006. Per
Kragelund har været selvstæn-
dig landmand siden 1984.

Steen Christiansen (S),
borgmester og medlem af Al-
bertslund Kommunalbesty-
relse siden 2002, fylder 60 år
den 30. marts. Han har været
Albertslunds borgmester si-
den 2010 og er blandt andet
formand for Kommunernes
Lønningsnævn, Gate 21 (grøn
omstilling), KKRHovedsta-
den og Vestegnens Kraftvar-
meselskab, næstformand for
KL’s løn- og personaleudvalg
samtmedlem af bestyrelsen

for Greater Copenhagen (tidl.
formand), Wonderful Copen-
hagen, I/S Vestforbrænding
og Dansk Fjernvarme. Steen
Christiansen var 1988-1992
forbundssekretær i DSU. Han
er lærerudannet fra Blaagaard
Statsseminarium, var lærer
på Sydskolen i Albertslund
1992-1999, viceskoleleder her
1999-2003, viceskoleleder på
Hyldagerskolen i Albertslund
2003-2009.

Nellie Bradsted (V), forret-
ningsfører ogmedlem af Faxe
Byråd siden 2010, fylder 50 år
den 1.april. Nellie Bradsted har
en akademiuddannelse i øko-
nomi og ressourcestyring fra
Copenhagen Business School og
har siden sidste sommer været
forretningsfører for Høng Ef-

terskole, forud var hun admi-
nistrativ leder af Vestskolen i
Faxe Kommune.

40
Maria Damgaard (S), skolelæ-
rer ogmedlem afHaderslev By-
råd siden 2010, fylder 40 år den
30.marts.Maria Damgaard er
født og opvokset i Nordsjælland
og afsluttede læreruddannelsen
i 2006 påUC Syd. Hun har det
seneste halvandet år undervist
i specialklasse på Fællesskolen
Hammelev-Sct. SeverinFor-
valtningshøjskole. Han var fra
2013 ansat ved Københavns
Universitet som senior execu-
tive secretary. •

KALENDER

21
APRIL

Idræt og velfærd
Idræts- og Fritidsfaciliteter i
Danmark afholder årsmøde
og ekstraordinær generalfor-
samling i Ceres Arena i Aar-
hus den 21. april 2020. Til-
melding senest den 14. april
på ch@sekr.dk. Læsmere
om arrangementet på www.
iffd.dk/aarsmode-idraet-og-
velfaerd

Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk den
største kommune på Fyn med godt 51.800
indbyggere. Kommunen strækker sig fra Det
Sydfynske Øhav over højskolelandet på Midtfyn
til Odense-forstæderne i nord. Vi mener selv, at
vi bor i Fyns smukkeste og mest mangfoldige
kommune – en kommune kendetegnet ved
borgere, der i høj grad engagerer sig. Vi ønsker
at være det sted, omverdenen kigger til for at
blive inspireret, fordi vi har skabt det moderne,
bæredygtige liv på landet.

En del af dit job bliver sammen med
kommunaldirektøren at realisere vores store
udviklingsinitiativer i Årslev og Faaborg.
Med afsæt i aktiv borgerinddragelse og
arkitektkonkurrencer arbejder vi nu med

udviklingsplanerne for områderne, og politikerne har sat
betydelige anlægsmidler af til at kickstarte udviklingen.
Vi ønsker en direktør, der er strategisk og helheds-
orienteret tænkende, som har erfaring med at realisere
byudviklingen sammen med investorer, erhvervsliv og
civilsamfund.

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, Sammen
skaber vi det bedste sted, tager et stærkt afsæt i, at vi lykkes,
hvis vi gør det sammen. Du er derfor en udpræget hold-
spiller, der sammenmed direktørkollegaer og cheferne for
fagområderne skaber stærke resultater og værdi for borgere
og virksomheder i mangeartede ydelser og samarbejder. Du
understøtter og har blik for driften, som sikrer, at borgerne
og virksomhederne møder en åben og venlig kommune. På
den helt store klinge bygger din ledelsesstil på:

• Rummelighed – både i forhold til borgere og medar-
bejdere.

• Ærlighed – både når det er populært og upopulært.
• Empati – med en ægte interesse for andre mennesker

– uanset hvem de er.
• Humoristisk sans og uhøjtidelig tilgang til dig selv og

andre.

Din erfaringsmæssige baggrund skal modsvare stillingens
indhold, opgaver og udfordringer og gerne være suppleret
med en relevant ledelsesmæssig efteruddannelse.

Vi forventer, at du kommer med erfaring, der viser klar
strategisk kompetence og evne til at samskabe konkrete
resultater.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en
ny direktør for By, Land og Kultur samt
Arbejdsmarked. Du skal være med til
at omsætte vores udviklingsstrategi til
konkrete resultater, så flere flytter til kom-
munen, og flere bliver tilfredse med livet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Læs mere om stillingen på
klk.kl.dk/rekrutteringer.

Der er ansøgningsfrist
d. 31. marts 2020.

Der kan i forbindelse med
rekrutteringen rettes fortrolig
henvendelse til kommunal-
direktør Helle Vibeke Carstensen
på telefon 72 53 10 13 eller
chefkonsulent Bjarne Voigt
Hansen (KLK) på telefon
27 15 29 15.

DIREKTØR
I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE?

VIL DU VÆRE
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DIT
DIGITALE
MAGASIN

Download
vores app fra

App Store eller
Google Play og
læs dit magasin
på smartphone

eller tablet.


