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Stillingsbeskrivelse 

Stillingsbetegnel-
se 

Leder af Diakonissestiftelsens Børnehus Marthagården  

Ansættelseskvote 37 timer per uge uden højeste arbejdstid 

Lønmæssig ind-
placering 

Lønnen fastsættes efter kvalifikationer på overenskomstmæssige vilkår 

Ansættelse Leder ansættes i Diakonissestiftelsens Børnehus Marthagården, Peter Bang Vej 
10-12, 2000 Frederiksberg 

Tiltrædelse 1. september 2019 eller hurtigst muligt derefter 

Organisatorisk 
placering 

Marthagårdens leder er pædagogisk og administrativ leder for institutionen, 
og refererer direkte til Institutionsbestyrelsen for Marthagården.  

Marthagården er organiseret efter en tostrenget model, hvori institutionsbe-
styrelsen og forældrebestyrelsen indgår. 

Lederen er øverste leder for 20 pædagogiske medarbejdere, to køkkenmedar-
bejdere og en souschef. 

Institutionen køber administrativ, HR og anden bistand hos Diakonissestiftel-
sen og indgår i tæt samarbejde med Diakonissestiftelsens andet børnehus Lou-
isegården om den fortsatte udvikling af børneområdet. 

Lederen indgår i Diakonissestiftelsens ledergruppe og er sekretær for Foræl-
drebestyrelsen. 

Børnehuset Marthagården drives efter driftsoverenskomst med Frederiksberg 
Kommune. Lederen indgår i et løbende samarbejde med Frederiksberg Kom-
mune, og er bl.a. medlem af kommunens ledergruppe inden for daginstituti-
onsområdet. Institutionen er forpligtet til at følge de anvisninger på området, 
som fastsættes af Frederiksberg Kommune. 

Læs mere om Marthagården på: 
https://www.diakonissestiftelsen.dk/marthagaarden  

Børnehuset Marthagården er en selvejende institution under Fonden Den 
danske Diakonissestiftelse og en enhed under Diakonissestiftelsens forret-
ningsområde Børn og læring. Se organisationsdiagram for hele Diakonissestif-
telsen på https://www.diakonissestiftelsen.dk/om-
diakonissestiftelsen/organisation 

https://www.diakonissestiftelsen.dk/marthagaarden
https://www.diakonissestiftelsen.dk/om-diakonissestiftelsen/organisation
https://www.diakonissestiftelsen.dk/om-diakonissestiftelsen/organisation
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Ansvarsområde  

 

Marthagården er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen. Vi byg-
ger vores pædagogik på det kristne livs- og menneskesyn, og derfor lægger vi 
vægt på, at alle børn har samme værdi, og at de er noget særligt. Vi arbejder 
med afsæt i ICDP som metode for pædagogisk læring. 

Marthagården er et hus med 70 børnehavebørn og 38 vuggestuebørn fordelt 
på 6 stuer. 

Lederen er direkte ansvarlig over for institutionsbestyrelsen inden for følgen-
de områder: 

• Ansvar for at drive den strategiske og faglige udvikling af Marthagår-
den i samarbejde med institutionsbestyrelsen. 

• Bidrage til implementering af den til enhver tid gældende strategi for 
Diakonissestiftelsen. 

• Virke aktivt sammen med Diakonissestiftelsens øvrige enheder både 
indenfor eget forretningsområde og på tværs af forretningsområ-
der/enheder.  

• Økonomistyring i samarbejde med Diakonissestiftelsen, som varetager 
administration af løn og økonomi.  

• Udøve personaleledelse og -udvikling i henhold til de til enhver tid 
gældende vedtægter, ledelsesprincipper, personalepoltikker og -
retningslinjer. Marthagården er en del af Diakonissestiftelsens ar-
bejdsmiljø- og MED organisation.  

• Sikre drift og udvikling gennem medindflydelse og medinddragelse af 
medarbejderne såvel som forældre i overensstemmelse med instituti-
onens målsætning, Diakonissestiftelsens overordnede værdier og le-
delsesgrundlag.  
 

• Udvikling af institutionens værdier og pædagogik, og at fremme det 
faglige og pædagogiske samarbejde mellem alle personalegrupper i in-
stitutionen. 
 

Baggrund og per-
son-profil 

Uddannelse og erfaring: 

• Uddannet pædagog - evt. med en overbygning på diplom- eller ma-
sterniveau. 

• Supplerende lederuddannelse – gerne på diplomniveau. 

• Erfaring med ledelse indenfor daginstitutionsområdet – gerne fra en 
selvejende organisation. 
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Der lægges særligt vægt på følgende kompetencer: 

• erfaring med ledelse  

• gode samarbejdskompetencer med en bred vifte af nøgleaktører og be-
slutningstagere omkring Marthagården – herunder Frederiksberg 
Kommune  

• strategisk forståelse og interesse  

• skarp til optimal ressourcestyring og sikring af den daglige drift 

• evner at arbejde værdibaseret og formår at omsætte værdier til prak-
sis 

• nærværende, inddragende og anerkendende i lederskabet og i relatio-
nen med børn og forældre  

• visionær, innovativ og motiverende.  

Opgaver Leder forventes at sætte retning for det faglige udviklingsarbejde i hen-
hold til de beskrevne ansvarsområder, herunder særligt i forhold til: 

• fortsat udvikling inden for ydelsen 

• medvirken til udvikling af Diakonissestiftelsens overordnede strategi-
er 

• skabe fortsat konsolidering af den daglige drift, økonomistyring og 
kvalitet 

• drift og udvikling af forandringsprocesser 

• udvikling og effektivisering af dokumentationsarbejdet i henhold til 
Frederiksberg Kommunes krav og standarder. 

 

På Diakonissestiftelsen handler det om mennesker – det har det gjort i over 150 år. Vi er en mo-
derne organisation med et folkekirkeligt grundlag, og vores vision er at skabe livskvalitet ved at 
styrke det enkelte menneske. I hverdagen omsætter vi det gennem fem kerneværdier: Med-
menneskelighed, faglighed, ordentlighed, synergi og nytænkning. 


