
Danske Havne søger en udviklingsorienteret 
direktør, som kan stå i spidsen for den frem-
tidige markante udvikling af Danske Havne.

Den nye direktør får det daglige ledelses- 
og driftsmæssige ansvar for brancheforenin-
gen og herunder de 5 medarbejdere. Med 
reference til bestyrelsen og i tæt dialog med 
denne bliver det den nye direktørs opgave 
at udvikle brancheforeningen med fokus på 
forretnings- og kommerciel udvikling. Det 
er afgørende, at den nye direktør evner 
at fastholde medlemmerne og bevare en 
høj medlemstilfredshed. Ligesom det bliver 
direktørens fokus at identificere og udvikle 
markedsmæssige potentialer til gavn for 
medlemmerne.

Direktøren får en vigtig opgave i forhold til 
at repræsentere Danske Havne i netværk 
i ind- og udland og skal sikre konstant og 
kvalificeret påvirkning af såvel Christians-
borg som EU.

Bestyrelsen ønsker at ansætte en stærk 
direktør, som kommer med relevant erfaring 
fra sit tidligere virke, hvor fokus har været 
på såvel kommerciel udvikling af en orga-
nisation, branche eller interesseforening 
som profilering og lobbyisme. Der søges 
en stærk og robust lederprofil, som er 

internationalt orienteret. Ved kommende skal 
kunne dokumentere succesfuld erfaring med 
forretningsudvikling. Det er helt af gørende 
for succes i jobbet, at den nye direktør evner 
at skabe resultater og agere i krydsfeltet 
ml. forretning, forening og politisk styrede 
miljøer.

Jobbet kræver en dygtig og troværdig kom-
munikator, som begår sig på alle niveauer –  
også internationalt. En visionær og forret-
ningsorienteret person, en kompetent leder, 
der har både evne til, vilje og erfaring med 
tilsvarende udfordringer.

Flensby & Partners bistår Danske Havne  
med rekrutteringsassistance, hvorfor alle 
henvendelser bedes rettet til Flensby & 
Partners, Morten Winther, tlf. 20 28 28 84 
eller Marika Grote tlf. 20 30 20 85.

Der er tale om en unik mulighed for at  
påvirke den fremtidige udvikling og foran-
dring af Danske Havne de kommende år.

Ansøgningsfrist mandag d. 31. marts 
2014, mrk. 3846, til post@flensby.com.

Enhver henvendelse behandles naturligvis 
fortroligt.

Danske Havne er erhvervshavnenes brancheforening. De danske erhvervshavne er 
i en stærk kommerciel udvikling. Effektiv drift og forretningsudvikling til gavn for 
havnenes virksomheder og kunder er i fokus, og det skal have større vægt i Danske 
Havnes arbejde, sammen med politisk interessevaretagelse og medlemsservice.

Direktør til Danske Havne

Danske Havne er branche organisation for 68 erhvervs- og fiskerihavne. De private erhvervshavne er associerede med-
lemmer. Tilsammen håndterer medlemmerne 98 % af alt gods i danske havne. 80 procent af dansk udenrigshandel går 
gennem de danske erhvervshavne og skaber vækst og arbejdspladser. Danske Havne er medlem af European Seaports 
Organisation, International Association of Ports and Harbours og Baltic Ports Organisation.


