Jobprofil
Bibliotekschef til Frederikssund Bibliotekerne

Indledning
Frederikssund Kommune ønsker at besætte stillingen som Bibliotekschef per 1. december 2020. Stillingen
er ledig fordi, vores nuværende bibliotekschef har valgt at gå på pension.

Kort om Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune ligger i Region Hovedstaden ved Roskilde Fjord. Med under en times transport fra
København, s-togforbindelse, gode uddannelsesmuligheder, en fjordforbindelse samt et nyt byområde med
ny s-togstation er kommunen meget attraktiv både ift. bosætning og erhvervsliv. Kommunen har ca.
45.000 indbyggere og indbyggertallet forventes at stige de kommende år. Der er ca. 3300 medarbejdere
ansat i kommunen.
Frederikssund Kommune er en veldrevet og velorganiseret kommune, der systematisk og målrettet arbejder med de centrale økonomiske, demografiske og velfærdspolitiske udfordringer, som kommunerne samlet set står over for. Kommunen går gerne nye veje i bestræbelserne på at finde holdbare løsninger på de
væsentligste udfordringer.
Politisk er der formuleret en række overordnede visioner for Frederikssund Kommune blandt andet
Byrådets vision om ”Gode Forbindelser”. Se mere på Frederikssund Kommunes hjemmeside:
Vision, politikker, planer og strategier.
Frederikssund Kommune har et rigt og varieret kultur- og fritidsliv, hvor bibliotekerne én af flere vigtige
kulturinstitutioner. Der findes flere kulturhuse i kommunen, bla. Rejsestalden i Jægerpris og Elværket i
Frederikssund, som tilbyder kulturelle aktiviteter. Området er kendt for Willumsens Museum, Selsø Slot og
Jægerspris Slot samt det årlige vikingespil. I alle lokalområderne findes mange foreninger, frivillige og
sportsklubber, der sørger for et bredt og varieret tilbud af aktiviteter. I Frederikssund Kommune er fjorden
omdrejningspunkt for mange aktiviteter, og naturen er en væsentlig del af borgernes fritidsliv.

Center for Kultur og Fritid
I den administrative organisering er Frederikssund Bibliotekerne en del af Center for Kultur og Fritid, som
ledes af centerchef Anders Munch Skovgren. Politisk hører bibliotekerne under Fritids- & kulturudvalget i
Frederikssund kommune.
Center for Kultur og Fritid er en del af det samlede direktørområde Opvækst, Uddannelse og Kultur, som
Jan Milandt er direktør for. Se kommunens administrative organisering her.
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Figur 1 Center for Kultur og Fritid

Hele centeret har i alt ca. 100 medarbejdere. Bibliotekschefen refererer til centerchefen. Der er én souschef under bibliotekschefen.
Frederiksund Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne består af 4 biblioteker med hovedbibliotek i Frederikssund og lokalbiblioteker i
Jægerspris, Skibby og Slangerup. Derudover er der lokalhistorisk arkiv på alle bibliotekerne.
Bibliotekerne har ca. 30 ansatte, heriblandt bibliotekarer, cand. scient. bibl., litteraturformidlere, arkivar
samt (biblioteks)assistenter. Størstedelen af medarbejderne har betjeningsvagter både i Frederikssund og
på et af lokalbibliotekerne.
Hovedbiblioteket ligger i gågaden i Frederikssund tæt på station, Rådhus og bymidte. Lokalbibliotekerne
udgør en vigtig del af det kulturelle og sociale liv i lokalområderne. Der er selvbetjening fra kl. 7-22 samt
15 timers bemandet betjening om ugen. I 2020 gennemgik Jægerspris Bibliotek en større renovering og fik
ny indretning, og en central placering i lokalsamfundet dør om dør med skole- og fritidstilbud i lokalområdet. Biblioteket er placeret på Jægerspris Skole, og er nu er blevet et fælles Pædagogisk Lærings Center
(PLC) og folkebibliotekstilbud.
På alle fire lokationer er der også et lokalhistorisk arkiv, som for størstedelen drives af frivillige kræfter. På
de lokalhistoriske arkiver er der ugentligt åbent 16 timer, fordelt med fire timer på hvert arkiv. Borgerne
har her mulighed for at bruge arkivet under arkivarernes vejledning og få hjælp til undersøgelse og besvarelse af lokalhistoriske spørgsmål. Derudover modtages og besvares forespørgsler pr. mail og via Arkiv.dk
og Facebook. Arkiverne har cirka 20 frivillige, som først og fremmest arbejder med registrering og forefaldende arkivarbejde.
Frederikssund Bibliotekernes ledelse består af en bibliotekschef og en souschef. Bibliotekschefen er personaleleder for administrationen, Jægerspris og Skibby Bibliotek, lokalhistoriske arkiver. Souschefen er personaleleder for Frederikssund og Slangerup Bibliotek og den tværgående børnegruppe. På lokalbibliotekerne er der en husansvarlig. Derudover er der flere tværgående arbejdsgrupper.
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Bibliotekernes opgaver
Bibliotekernes kerneopgave er:

Med udgangspunkt i biblioteket som frirum og mødested er Frederikssund Bibliotekernes kerneopgave at
understøtte udvikling og dannelse i almen digital og kulturel forstand såvel for den enkelte borger som for
fællesskaber. Vi vil inspirere og formidle viden, kultur og oplevelser – der hvor borgerne er.
Bibliotekerne er en vigtig og helt central kulturinstitution i kommunen. Det er en klar politisk holdning til,
at der skal være et bemandet ”levende” biblioteks- og kulturtilbud i alle kommunens fire stor byområder.
Det er renoveringen og udviklingen af Jægerspris Bibliotek et godt eksempel på.
Bibliotekerne har generelt oplevet en udvikling se senere år, hvor det traditionelle bibliotekstilbud har forandret sig til et mere digtalt tilbud, til mere selvbetjenende borgere, og under Corona er den tendens yderligere forstærket. Den overordnede udviklingsopgave for den nye bibliotekschef er at stå i spidsen og sætte retning for, hvordan Frederikssund Bibliotekerne skal fortsætte og præge udviklingen fremover.
Bibliotekerne har mange forskellige opgaver bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udlån af bøger og andet materiale, såvel fysiske som digitale materialer
Planlægning og afholdelse af arrangementer. Herunder samarbejde med kulturhusene Rejsestalden og Elværket (kaldet Kulturfuglen), som i fællesskab udgiver Kulturkalenderen to gange årligt
Introduktioner og undervisning – i særlig grad i digitale tjenester
Kulturhus og mødested for borgere, forening, frivillige, familier m.fl.
Drift af de lokalhistoriske arkiver i samarbejde med frivillige
Samarbejde med (PLC) og drift af skolernes fællessamling (lærebøger mv.)
Betjening af studerende på kommunens uddannelsessteder
Samarbejde med kommunens skoler og dagtilbud om læsning og brugen af bibliotekernes muligheder
Deltagelse i projekter, temaforløb og workshops både nationalt og regionalt
Tilbud der skal styrke både børns og voksnes læselyst, herunder Læsefestivalen Ord over Fjord.

Dine opgaver som bibliotekschef
Du bliver ansvarlig for den samlede drift og udvikling af Frederikssund Bibliotekerne. Det indebærer bl.a.
følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personaleledelse, herunder ansættelser/afskedigelser, lønforhandlinger, sparring, diverse samtaler, herunder MUS, vagtplanlægning, kompetenceudvikling mv.
Økonomiansvarlig for bibliotekernes budget på ca. 19. mio. kr.
Strategisk udvikling af bibliotekerne, så det til enhver tid er moderne, tidsvarende og kan imødekomme borgernes behov
Bidrage til realiseringen af den nyligt vedtagne Fritidspolitik for 2020-2023
Videreudvikling af Bibliotekernes tilbud, herunder den digitale udvikling og dannelse
Videreudvikling af kulturtilbud i samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner
Samarbejde med skoler, dagtilbud og andre kommunale institutioner om bibliotekernes læringstilbud
Bidrage til betjening af det politiske udvalg indenfor ressortområdet i samarbejde med centerchefen
Stå i spidsen for ”det gode værtskab”
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Du kan læse mere om opgaverne her i Tal og Fakta 2019 , hvor du også kan finde besøgs- og udlånstal.
Lederrollen
Frederikssund Kommune søger en kulturskabende og visionær bibliotekschef med solidt kendskab til kultur,
vidensformidling og biblioteker, som kan fungere som en vigtig figur i kulturlivet. Den nye bibliotekschef
skal være inspirerende og ideskabende og gå forrest i udviklingen af Frederikssund Bibliotekerne. Du skal
kunne se kulturen i et bredt perspektiv og bidrage med konstruktiv samarbejde på flere niveauer.

Faglige kompetencer:
• Du har en relevant faglig baggrund indenfor kultur eller formidling, vi er åbne overfor din uddannelsesbaggrund
• Du har kendskab til biblioteksdrift
• Du brænder for ledelse, har ledererfaring og gerne en lederuddannelse
• Du arbejder strategisk, gå nye og uprøvede veje og har erfaring med at lede forandringsprocesser
– gerne fra kulturområdet
• Du har politisk tæft og forstår spilleregler for en politisk styret organisation, og kan arbejde med
implementering af mål, politiske strategier og handleplaner
• Du har forståelse for og indblik i den digitale verdens muligheder og udfordringer
• Du er service- og brugerorienteret med tydelige værdier
• Du kan styre økonomien
• Du prioriterer og skaber et godt arbejdsmiljø og god trivsel på arbejdspladsen
Ledelsesstil og personlige kompetencer:
• Du kan bidrage med en sikker drift og en samlende og fremsynet ledelse af bibliotekerne
• Du har et godt overblik, både på det overordnede, strategien og på detaljerne
• Du møder andre med tillid og etablerer gode relationer til samarbejdspartnere, samtidigt med at
du tør udfordre den eksisterende kultur i et fagligt funderet miljø
• Du lytter og inddrager inden du træffer beslutninger, og deler gerne dine ”melleregninger”
• Du kan delegere, men du ved også, hvornår du selv har bolden
• Du skaber følgeskab, kan gå forrest, når det er påkrævet
• Du er en levende, udadvendt og kompetent kommunikator, der udstråler naturlig autoritet
• Du er selvstændig og ansvarsfuld, men kan også bede om hjælp og sparring
Vi tilbyder et job, hvor der er gode muligheder for at præge og udvikle Frederikssund Bibliotekerne. Du
bliver leder for en gruppe dygtige og engagerede medarbejdere. Du bliver medlem af en velfungerende
ledergruppe i Center for Kultur og Fritid, hvor du også har et medansvar for hele kulturområdet.

Løn, ansættelsesvilkår og ansættelsesproces
Du ansættes efter gældende overenskomst. Du ansættes i Frederikssund Bibliotekerne, og din fysiske lokation vil primært være på biblioteket i Frederikssund, Jernbanegade 24, men du skal også være en synlig
leder på de øvrige tre biblioteker.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til Centerchef Anders Munch Skovgren på tlf.
20 28 94 58 eller souschef Hanne Rysbakke på tlf. 47 35 30 17.
Ansøgningsfrist

28. september 2020

Indkaldelse til samtale – vi kontakter dig på telefon

5. oktober 2020
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1. samtalerunde

6. oktober 2020

Test hos ekstern konsulent (Kjærulf og partnere)

Profilanalyse gennemføres on line
Testtilbagemelding afsæt 2 timer til møde
hos ekstern konsulent. Der er tider den
8.10, den 9.10, den 19.10 eller den 20.10

2. samtalerunde

21. oktober 2020, mellem 8.00 og 13.00

Referencer og ansættelseskontrakt

Uge 43/44

Tiltrædelse

1. december 2020

Du søger stillingen gennem Frederikssund Kommunes hjemmeside på www.frederikssund.dk/job
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