
 
 

2916 – Forretningsorienteret digitaliseringschef 

Opstart: 1. december 2018  

Varighed: Fast stilling  

Geografi: Valby 

Kan du bringe en ambitiøs patientforening digitalt i front? 

Er du interesseret i stillingen – ansøg her 

Virksomheden 

Scleroseforeningen er en af Danmarks største og mest anerkendte patientforeninger. Foreningen har en 

stærk folkelig forankring med 55.000 medlemmer og 1.000 frivillige i hele Danmark. Det giver en stærk 

stemme, som der lyttes til, når det handler om at kæmpe for de 16.000 mennesker med sclerose i Danmark.  

Jobbet 

Foreningen er i en spændende udvikling, hvor projekter og tilbud bliver mere digitale. Som digitaliseringschef 

skal du sætte dig for bordenden af den proces og være garant for, at ideerne bliver til virkelighed, så 

foreningen digitalt er på forkant, når det handler om de interne forretningsprocesser, servicetilbuddene til 

medlemmerne  og fundraisingaktiviteter. 

Du skal lede en nyoprettet afdeling (Innovation og IT), der skal udvikle og implementere moderne digitale 

løsninger. Dine initiativer sikrer bedre og nye serviceoplevelser hos medlemmerne, mere viden fra BI-

systemer og voksende indtægter fra nye løsninger på den digitale donorrejse. 

Samtidig står du for daglig drift og ledelse af IT-området, og du bliver en del af chefgruppen med indflydelse 

på de centrale beslutninger. 

Kandidaten 

Du er idérig, strategisk, eksekveringsstærk og kan integrere forretningsprodukter digitalt på tværs af IT og 

forretning. Du kan skabe en digital platform, der gør det muligt at indfri de strategiske pejlemærker. 

Vi forventer, at du: 

 Kan udarbejde års- og strategiplaner for eget ansvarsområde. 

 Har en god forretningsforståelse og kan digitalisere servicetilbud og interne forretningsprocesser i 
samarbejde med forskellige faggrupper. 

 Kan projekt- og programledelse. Du kan strukturere og lede både store og små udviklingsprojekter, så 
brugerønsker inddrages effektivt. 

 Har erfaring med at opgøre behov, specificere krav og kan stå for anskaffelse og implementering af nye 
digitale løsninger. 

 Kender markedet for og udbydere af relevante digitale løsninger. Du har indsigt i disruptive teknologier 
som Mobility, Cloud, Social Media, Internet of Things og Big Data/Analytics. 

 Har erfaring med leverandør- og kontraktstyring samt hands-on erfaring med IT-drift. 

 
For at lykkes i stillingen, er du både personen med idéerne og overblikket, og du er dén, som får tingene til at 
ske, så alle interessenter løftes digitalt. 
 
Du er en åben og ambitiøs person, som både kan udfordre og skabe opbakning, og som brænder for at gøre 
en forskel for brugerne. Din lederstil er inspirerende og motiverende, og du værdsætter faglige forskelle i 
mennesker og ideer. Din kommunikation er tydelig, du er handlekraftig og du har gennemslagskraft – både i 
chefgruppen og i forhold til de fagprofessionelle.  
 

https://app.ditaso.net/selection/6xin3tmp51di/?lang=da


 
 
Du er ambitiøs, tager ansvar og er proaktiv. Du trives med ledelsesansvar og bliver motiveret af at gå forrest 
og skabe resultater i en ambitiøs organisation, hvor der er kort fra tanke til handling.  

Bliv en del af et ambitiøs hold 

Scleroseforeningen stiler højt, hvad angår den digitale dagsorden, og du får en enestående chance for at 

bringe foreningen i front digitalt med nye, moderne teknologier. Du tilbydes en spændende og udfordrende 

lederstilling, hvor du får mulighed for at præge den organisation, du arbejder i.  

Du bliver del af chefgruppen og et sekretariat med hjælpsomme og engagerede kolleger, der sammen dyrker 
en arbejdskultur præget af tillid, høj faglighed, tæt samarbejde og en god dialog med de mange engagerede 
frivillige. 

Du tilbydes løn efter kvalifikationer, en god pensionsordning og en række attraktive personalegoder. 

Ansøg senest den 14. oktober 2018 her: 

Klik og gå til ansøgning 

Scleroseforeningen er en professionel patient- og medlemsforening, der har til formål at bekæmpe multipel 

sclerose, at forbedre mennesker med scleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres 

situation.  

Foreningen favner bredt indenfor områderne forskning, oplysning og patientstøtte. Sekretariatet med ca. 70 

ansatte er placeret i nyindrettede storrumskontorer i Valby. Herudover er der 48 lokalafdelinger fordelt over 

hele landet og på Færøerne. Se mere på www.scleroseforeningen.dk. 

 

Nexus Recruitment og Nexus Interim Management udgør tilsammen den bedste og mest komplette 

rekrutteringsløsning af ledere og specialiser til både interim opgaver og permanente stillinger. Vi arbejder 

med konceptet TotalMatch, som sikrer den helt rigtige sammenhæng mellem virksomhedens behov og 

kandidatens kompetenceprofil, til fordel for begge parter. Se mere på www.nexsus-interim.dk 
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