Københavns Madhus
søger ny direktør
Københavns Madhus søger visionær direktør til at stå i spidsen for husets fortsatte udvikling og være
leder for de 40 ildsjæle i huset, som alle arbejder for bedre måltider.
Ledelse i Københavns Madhus bygger på følgende værdier:
Faglighed, respekt og tillid
Empowerment af medarbejderne og at vi gør hinanden så gode som muligt
Engagement i vores fælles vision og i samfundsforandringer
Empati og nærvær
Direktørens vigtigste opgaver bliver at understøtte denne tilgang til ledelse samt at:
Udvikle Københavns Madhus’ visioner samt formidle disse
Sikre god ledelse herunder hensigtsmæssig intern projektorganisation
Udvikle opgaveporteføljen med fokus på at forene sund økonomi, vækst og mission
Tiltrække nye opgaver fra - og partnerskaber med - såvel offentlige som private partnere
Sikre dialog med interessenter
Optimere organisationens drift
Fremme innovation herunder udvikle de digitale muligheder
Som direktør vil du med reference til bestyrelsen og med empati og menneskelig forståelse skulle lede
mange typer fagligheder og personligheder. Vi forventer desuden at du:
Er værdidrevet og visionær med ambitiøse mål og faglige standarder
Har solid erfaring med forretningsdrift
Er uddelegerende og kan udøve motiverende ledelse, der fremmer et udviklende miljø og arbejdsglæde
Tænker strategisk og kan se muligheder for Københavns Madhus i den samfundsmæssige udvikling
på nationalt og kommunalt niveau
Kan operere i det politiske landskab
Ser måltiderne som en vigtig drivkraft for samfundsforandring indenfor sundhed, omsorg og
bæredygtighed
Er en stærk og troværdig kommunikatør og kan formidle budskaber med kant og klare holdninger
Har relevante netværk inden for området
Er god til sprog
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Hvem er Københavns Madhus
Københavns Madhus bygger på en vision om, at alle har ret til et godt måltid mad. Et vigtigt mål er at øge
kvalitet og bæredygtighed - herunder økologi - i de måltider, som det offentlige eller virksomheder har
ansvar for. Vi er ambitiøse, har en høj faglighed i opgaveløsning og er respektfulde over for de mennesker
vi arbejder sammen med, da de er nøglen til forandring.
Københavns Madhus blev grundlagt i 2007 af Københavns Kommune, men har siden 2013 været en
uafhængig erhvervsdrivende almennyttig fond med både private og offentlige kunder over hele landet.
Indsatsen omfatter konceptudvikling, projekter, rådgivning, kurser, formidling og udvikling inden for mad
og måltider. Vi har siden 2007 udviklet koncepter for skolemad, madskoler, børnemad, mad i
idrætshaller, samt for måling af kvalitet i måltider. Koncepterne er implementeret i praksis, har vist deres
værdi og tiltrukket udenlandsk opmærksomhed.
Blandt vores kernekompetencer er økologiomlægning og kvalitetsløft i tæt samarbejde med de
køkkenansatte. Medarbejderne har vidt forskellig baggrund i forhold til uddannelse og erhvervserfaring:
Madhåndværkere, madspecialister, generalister, undervisere, planlæggere, produktudviklere, formidlere,
designere mm. Læs mere på www.kbhmadhus.dk.

Praktisk om stillingen
Send din ansøgning snarest, da vi evaluerer ansøgningerne løbende. Endelig ansøgningsfrist er mandag
den 9. april 2018 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 16 og 17. Løn efter aftale.
Send din ansøgning på mail til partner Mikael Frederiksen på mikael.frederiksen@odgersberndtson.dk
mærket ”Københavns Madhus”.
Har du spørgsmål, så kontakt Mikael Frederiksen, Odgers Berndtson, tlf: 3314 3636 eller
bestyrelsesformand Rasmus Kjeldahl, tlf. 27157437 eller mail rk@bornsvilkar.dk
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