Vil du være ny formand
for RUC's bestyrelse?
Roskilde Universitets bestyrelse
skal have ny formand fra
1. december 2020. Derfor
opfordres kandidater til at
søge hvervet.
Om Roskilde Universitet (RUC)
Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning
og problemløsning, som flytter samfundet fremad.
RUC har en omsætning på ca. 775 mio. kr. (i 2019),
ca. 1.100 ansatte og knap 9.000 studerende. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har
ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af
universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar
for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale
niveau inden for sine fagområder. Bestyrelsen har det
overordnede ansvar for, at universitetets forskning og
uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig
gavn for samfundet. På RUC består bestyrelsen af 9
medlemmer (5 eksterne medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter).

Kompetenceprofil
Den kommende formand forventes at have
•
•

•
•
•
•
•
•

en kandidatuddannelse eller en uddannelse på
tilsvarende niveau og gerne være aktiv topleder
erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation, herunder gennem bestyrelsesarbejde
stor indsigt i samfundsmæssige forhold
indsigt i universitetssektoren
erfaring med samarbejde med et politisk niveau
gode relationelle kompetencer
betydelig erfaring med at støtte, udfordre og udvikle den overordnede daglige ledelse
erfaring med internationalt arbejde

Ønsker du at søge hvervet som formand for RUC’s bestyrelse, skal du sende et CV og en kort interessetilkendegivelse senest 16. marts 2020 til universitetsdirektør
Peter Lauritzen, e-mail: pl@ruc.dk.
Hvis du har spørgsmål til opslaget, kan henvendelse
rettes til enten formand for indstillingsorganet, tidligere
departementschef Uffe Toudal Pedersen, tlf. 4063
9744 eller til universitetsdirektør Peter Lauritzen, tlf.
4080 3690.
Læs nærmere om udpegning af bestyrelsesformand
på ruc.dk/ny-bestyrelsesformand. Her finder du også
oplysninger om RUC’s forskning, uddannelser og
værdier.
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