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Stillingsbetegnelse:  Halinspektør. 

 
Ansættelsessted: Center for Arealer og Ejendomme, Lyngby-Taarbæk Kommune. 
 

Centerbeskrivelse:  
Center for Arealer og Ejendomme er et tværgående servicecenter med Facility ma-

nagement ydelser og anlægsprojekter som kerneopgave. Centeret består af en 
stabsfunktion og fem afdelinger: Arealdrift, Ejendomsdrift, Arkitektur og Ejendoms-
strategi, Byggeri, Infrastruktur og Anlæg.  

 
Center for Arealer og Ejendommes kerneopgave er, at medvirke til en veldrevet og 

attraktiv kommune ud fra en service- og helhedsorienteret drift og udvikling af 
kommunens arealer og ejendomme, hvor de nødvendige fysiske rammer er til fæl-
les gavn og glæde for borgere og brugere.   

 
Center for Arealer og Ejendomme samler og koordinerer alle opgaver vedrørende 

bygningsanvendelse, forsikring, drift, vedligeholdelse samt renovering og tilsyn af 
Lyngby-Taarbæk Kommunes arealer og ejendomme.  
 

Afdelingsbeskrivelse:  
Ejendomsdrift leverer ejendomsserviceløsninger til brugere og borgere i kommu-

nen. Leveringen af serviceløsninger sker i tæt samarbejde med de brugere og bor-
gere, som anvender de kommunale ejendomme og faciliteter. 

 
Ejendomsdrift er en servicevirksomhed, og målsætningen er at skabe en service- 
og forretningskultur, hvor brugerne og borgerne sættes i centrum for de serviceløs-

ninger, som Ejendomsdrift leverer inden for den økonomiske ramme, der er fastlagt 
politisk i kommunen.  
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Kvaliteten af serviceløsningerne er beskrevet i de serviceaftaler, der er indgået for 

de enkelte politiske aktivitetsområder. Serviceaftalen beskriver, hvad de enkelte 
serviceydelser indeholder, og hvornår servicen er tilfredsstillende. En serviceaftale 
er et værktøj til dialog mellem Ejendomsdrift og brugerne/borgerne, og serviceafta-

len er omdrejningspunktet for det kundeansvar, som Ejendomsdrift varetager på 
tværs af afdelingerne i Center for Arealer og Ejendomme. 

 
Ejendomsdrifts kerneopgave er, at understøtte andre centres kerneopgaver gen-
nem en professionel og udviklingsorienteret service, drift og vedligeholdelse af 

kommunale ejendomme og faciliteter til glæde og gavn for brugere og borgere. 
 

 

Organisatorisk placering og ansvar 
 

 
 
Halinspektøren er placeret i Team Lyngby Stadion, Idræt og Kultur (FIK) og refere-

rer til idrætsinspektøren i storteam Idræt og Kultur. Halinspektøren er ansvarlig for 
den daglige ledelse, men har ikke personale- og budgetansvar.  
 

Halinspektøren varetager de daglige ledelsesopgaver og skal bidrage til at reducere 
ledelsesspændet mellem medarbejderne og ledelsen i storteamet. Halinspektøren 

skal i samarbejde med idrætsinspektøren følge op på teamets opgaver og resultater 
og understøtte kommunikationen og dialogen med teamets medarbejdere.  
 

Halinspektøren fungerer i samarbejde med idrætsinspektøren som den overordnede 
kundeansvarlige for Team Lyngby Stadion, Idræt og Kultur (FIK)´s  kunder – de 

brugere og borgere der anvender teamets ejendomme og faciliteter. Halinspektøren 

Ejendomsdrift
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Team Foreningsejendsomme,      
og  Virum og Trongårdens                
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Team Skoler

Daginstitutioner og Grønt

Team Omsorg
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Administration og 
tværgående opgaver

Administrations-
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har desuden i samarbejde med idrætsinspektøren ansvaret for, at driftsopgaverne 
udføres tilfredsstillende inden for den økonomiske ramme, der er fastlagt politisk.  

 
Endeligt har halinspektøren i samarbejde med idrætsinspektøren ansvaret for at 
udvikle en servicekultur, der understøtter dialogen med brugerne og borgerne om-

kring kerneopgaven, og som skaber gode kundeoplevelser samt merværdi for både 
brugere og borgere. 

 
Refererer ansættelsesmæssigt til: 
Idrætsinspektøren. 

 
Refererer opgavemæssigt til: 

Idrætsinspektøren. 
 
Leder for: 

Halinspektøren varetager den daglige ledelse i Team Lyngby Stadion, Idræt og Kul-
tur. 

 
Bemyndigelse til: 
Halinspektøren kan foretage økonomiske dispositioner op til 20.000 kr. pr. faktura. 

Økonomiske dispositioner over denne beløbsgrænse skal godkendes af idrætsin-
spektøren inden. 

 
Samarbejdspartnere: 
Internt: 

Primært: Idrætsinspektøren og medarbejderne i Team Lyngby Stadion, Idræt og 
Kultur.  

Sekundært: Lederteamet og medarbejderne i Ejendomsdrift, ledergruppen i Center 
for Arealer og Ejendomme samt nøglepersoner i Byggeri, Arkitektur og Ejendoms-

strategi, Udvikling og Administration samt Arealdrift. 
 
Eksternt:  

Primært: Brugere og borgere, der benytter ejendommene og faciliteterne i teamet. 
Sekundært: Den øvrige forvaltning samt eksterne samarbejdspartnere alt efter op-

gave. 
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Jobprofil 
 

Kort beskrivelse af jobprofilen: 
Halinspektøren forventes at kunne varetage den daglige ledelse af medarbejderne i 
teamet. Halinspektøren forventes at agere proaktivt og loyalt i forhold til beslutnin-

ger truffet på politisk niveau. Halinspektøren forventes i samarbejde med idrætsin-
spektøren at have et overblik over teamets opgaver og ressourcer og være i stand 

at optimere teamets ressourcer bedst muligt i forhold til de givne opgaver. Det for-
ventes, at halinspektøren i samarbejde med idrætsinspektøren er i stand til at opnå 
resultater gennem andre og skabe en fælles servicekultur og holdånd. Endeligt for-

ventes det, at halinspektøren aktivt bidrager til at forbedre det fælles samarbejde i 
Ejendomsdrift og i Center for Arealer og Ejendomme.   

 
Hovedopgaver: 
Halinspektøren har i samarbejde med idrætsinspektøren til opgave: 

 
• at have ansvar for den daglige ledelse og driften af de kommunale ejendomme 

og faciliteter i eget team 
• at fungere som kundeansvarlig for de brugere og borgere, der anvender  

teamets ejendomme og faciliteter 

• at udvikle samarbejdet med brugerne af faciliteterne, anlæggene og ejen-

dommene og have den daglige kontakt til brugere, herunder afvikle møder 

med foreninger på idræts- og frivilligområdet 

• at drive og udvikle idrætsfaciliteterne og understøtte idræts- og foreningsli-

vet i kommunen med stort fokus på kundetilfredshed, og i den forbindelse 

indgå i et samarbejde med Center for Kultur, IT, Politik og Organisation i for-

hold til de politiske beslutninger 

• at have ansvar for, at brugerne og borgerne inddrages i opgaveløsningen, og 

at de relevante fagligheder og kompetencer bringes i spil i løsningen af kerne-
opgaven 

• at påtage sig ansvaret for at guide og motivere medarbejderne i teamet til 
selvstændigt at løfte kvaliteten i løsningen af kerneopgaven 

• at planlægge og fordele arbejdsopgaver, i det omfang medarbejderne i tea-
met ikke selv gør det 

• at indgå serviceaftaler og plejeplaner med teamets kunder (brugerne af de 

kommunale ejendomme) og sikre, at aftalerne bliver overholdt 
• at have ansvar for kompetenceudviklingen hos medarbejderne herunder gen-

nemførelse af MUS-samtaler og TUS-samtaler for medarbejderne i teamet, 
samt bidrage til at skabe en attraktiv og spændende arbejdsplads 

• at understøtte samarbejdet på tværs af de enkelte teams, storteams samt 

afdelinger i Center for Arealer og Ejendomme. 
 

 

Supplerende opgaver: 
Halinspektøren har til opgave: 

• at hjælpe og støtte de øvrige teams i Ejendomsdrift i udførelse af deres ar-
bejdsopgaver 



 
 

 

 Side 5 af 7 

• at indgå i tværgående projekt- og arbejdsgrupper i Ejendomsdrift og Center 
for Arealer og Ejendomme. 

 
 

Forventninger:  

Det forventes, at halinspektøren i samarbejde med idrætsinspektøren:  
 

• skaber en servicekultur, der sætter brugerne og borgerne i centrum for løs-

ningen af kerneopgaven, og sikrer der bliver fulgt op på den oplevede service-
kvalitet  

• sikrer, at teamet med respekt for arbejdsmiljøet leverer faglige resultater in-
den for den aftalte tid, økonomi og kvalitet, og giver besked, hvis dette ikke 
sker 

• arbejder i helheder – både fagligt og organisatorisk, og sikrer, at kompeten-
cerne og ressourcerne udnyttes    

• sætter klare mål og  retning, samt skaber rammerne for teamets opgaveløs-
ning 

• bidrager til udviklingen af organisationens og medarbejdernes kompetencer 
• sikrer videndeling, kommunikation og koordinering inden for eget team  
• har fokus på aktiviteter og servicekoncepter, der skaber merværdi for både 

brugerne og borgerne samt kommunen som helhed  
• tager konstruktivt imod feedback, og giver selv feedback i samme ånd 

• fungerer som ambassadør for Center for Arealer og Ejendomme, og bidrager 
aktivt til at ”tale hinanden op” 

• bidrager til et godt sikkerheds- og arbejdsmiljø, ved at tage medansvar for 

trivslen og adresserer udfordringer, inden de udvikler sig til konflikter 
• agerer loyalt over for de ledelsesmæssige og politiske beslutninger. 

 
 
Succesmål:  

Der opstilles følgende mål for halinspektøren: 
 

• at der skabes en tydelig brugerindgang til centret  
• at der skabes gode kunderelationer 
• at kunderne oplever et værdiskabende samarbejde på tværs af centret 

• at der er fokus på skabelsen af en professionel og effektiv Facility service-
virksomhed 

• at den daglige koordinering af opgaver/ressourcer i teamet udføres tilfreds-
stillende, hvor det sikres, at arbejdsopgaverne planlægges og fordeles mest 
hensigtsmæssigt 

• at der eksisterer et hensigtsmæssigt samarbejde både inden for eget team, 
mellem teams og med idrætsinspektøren 

• at der bidrages til den faglige udvikling af Ejendomsdrift – herunder udviklin-
gen af serviceaftaler 
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Personlig profil 

 

Uddannelse: 
Uddannelse, certifice-
ringer, kurser mm.   

 

• har erfaring med halinspektørarbejde eller et so-
lidt kendskab til forenings- og idrætslivet 

• har erfaring inden for ejendomsdrift eller kend-

skab til drift og vedligeholdelse af ejendomme  
• har en uddannelse som håndværker eller tilsva-

rende baggrund 
• har kendskab til Facility Management og/eller 

Facility Service.  

 

Personlige kvalifikati-

oner og kompetencer:  
 

 

• ledelseserfaring er ikke et krav, men har inte-

resse for at lede andre og kunne opbygge relati-
oner 

• har en taktisk forståelse i forhold til planlægnin-
gen af udførelsen af projekter og opgaver 

• leverer ydelser inden for den aftalte tid, ressour-

ceforbrug og kvalitet 
• holdspiller 

• gode samarbejdsevner 
• venlig og imødekommende 

 

  NIVEAU 

Faglige kvalifikatio-

ner og kompetencer:  
 

 
 
 

 

• ledelse 

o daglig ledelse 
o kompetenceudvikling og re-

kruttering 
o personaleledelse 
o kommunikation og samar-

bejde 
• kundefokus 

o kan sætte brugeren og bor-
geren i centrum for løsnin-
gen af kerneopgaven med 

fokus på sammenhængen 
mellem indsats, resultat (den 

oplevede kvalitet) og efter-
spørgsel hos brugerne og 
borgerne 

• styring: 
o daglig drift 

o økonomi 
o projekter og planer 
o tværgående 

• rådgivning: 
o faglig rådgivning (Ejendoms-

drift/FM/Facility Service) 
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o rådgivning og coaching af 
medarbejdere 

 

Krav til systemer og 

maskiner:  
 

• Lovpligtige kurser i henhold til ud-

førelse af arbejde og sikkerheds-
håndbog 

• CTS Varmestyring 
• OPUS Personale og Økonomi 
• Office 365 og Outlook 

• Service APP – Viscenario 
• Digital deletjeneste for maskiner og 

udstyr (Equipo) 

4 

 
 

3 
2 
2 

3 
3 

 

 
Skala til niveauvurderinger: 
1: Kendskab til (har lidt viden om og har brug for støtte/sparring for at kunne løse opgaven). 
2: Kan (løser opgaven nogenlunde selvstændigt på et nogenlunde niveau, men har brug for lidt hjælp).  
3: Beherske (udfører opgaven sikkert og selvstændigt og i høj kvalitet). 
4: Mestre (har et stærkt fundament praktisk og teoretisk, og kan oplære/coache andre i emnet). 

 

 
 

 




