
Ansvars- og kompetenceområde  05/2019 
  
 

 
 

1 

Chef for økonomi, ressourcer og Facility management 
 
Chefen refererer til direktøren og er en del af den strategiske ledelsesgruppe.  

 
• Chefen er ansvarlig for at omsætte de po-

litiske visioner, planer og lovgivning på 
erhvervsuddannelsesområdet i forhold til 
skolens overordnede økonomi og budget-
lægning. 
 

• Chefen har det overordnede daglige ledel-
sesansvar for skolens økonomistyring, ad-
ministration og serviceområde med ud-
gangspunkt i skolens mission, vision og 
værdigrundlag, og på baggrund af ved-
tagne strategier samt aktuelle mål og ind-
satsområder. 
 

• Chefen er strategisk leder og har ansvar 
for den strategiske udvikling af henholds-
vis økonomiområdet, administration og 
service. Chefen har ansvar for, at budget-
lægningen og økonomiprioriteringen un-
derstøtter skolens strategiske indsatsom-
råder og effektiviseringsindsatser. 
 

• Chefen er personaleleder for medarbej-
dere i økonomi og service samt medarbej-
dere i tværgående IT-funktioner. Chefen 
er ansvarlig for rekruttering, talentudvik-
ling, fastholdelse og kompetenceudvikling 
af medarbejderne, og for at sikre en 
stærk organisering, et godt samarbejde 
og udvikling af dette inden for eget an-
svarsområde. 

 
• Chefen er arbejdsmiljøleder for øko-

nomi, pedelservice og IT og er ansvarlig 
for i samarbejde med arbejdsmiljørepræ-
sentanter at sikre understøttelse og fort-
sat udvikling af et godt arbejdsmiljø.  
 

• Chefen er faglig- og udviklingsleder. 
Chefen varetager den faglige ledelse af 
den centrale økonomifunktion. 
Chefen er ansvarlig for udvikling og imple-
mentering af skolens digitaliseringsstra-
tegi. 

Chefen har ansvar for at sikre og fremme 
samarbejde på tværs af skolens forskel-
lige aktivitetsområder samt for at sikre, at 
der skabes rammer for viden udveksling 
og udviklingspotentialer inden for eget an-
svarsområde. 
 
Chefen er ansvarlig for Facility manage-
ment på skolen, herunder bygningsvedli-
geholdelse og drift samt at krav fra gæl-
dende bygningsreglementer overholdes.  

Chefen skal sikre samarbejde med eks-
terne samarbejdspartnere i relation til 
skolen og til eget ansvarsområde.  

 
• Chefen er overordnet ressourceleder og 

er sammen med direktøren overordnet 
ansvarlig for skolens samlede økonomi og 
har ansvar for den overordnede økonomi- 
og ressourcestyring, herunder løn- og 
personaleadministration samt indkøb. 

Chefen har ansvar for; at varetage økono-
mistyring og aflæggelse af regnskab (her-
under varetagelse af kontakt med ekstern 
revision, bank og myndigheder), at plan-
lægge budget og udarbejde løbende fore-
kast og intern ledelsesrapportering samt 
at udvikle og effektivisere interne proces-
ser og systemer. 

• Chefen er organisatorisk leder og har 
ansvar for koordinering, fastholdelse og 
udvikling af interne og eksterne samar-
bejdsflader i relevans til eget ansvarsom-
råde, og er ansvarlig for at fastholde og 
udvikle netværk med øvrige faglige og 
politiske interessenter. Chefen fremmer 
den interne og eksterne kommunikation i 
forhold til eget ansvarsområde og bidra-
ger til koordinering og udvikling af samar-
bejde med eksterne partnere. 
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Tværgående funktioner: 
• Chefen er ansvarlig for betjening og løs-

ning af sekretariatsopgaver for bestyrel-
sen. 

• Chefen er ansvarlig for skolens HR-opga-
ver herunder samarbejde med de centrale 
faglige organisationer. 

• Chefen er ansvarlig for samarbejde med 
eksterne leverandører til kantine og ren-
gøring i Randers og afdelingen i Grenaa. 

• Chefen er ansvarlig for skolens IT-drift og 
varetager kontakt og samarbejde med 
ekstern IT-leverandør. 

 
 


