
 

 

 Side 1 

 

 

 

 

 

 

 

Job- og personprofil 

Leder til den nationale specialrådgivning på synsområdet for 
børn og unge 

Synscenter Refsnæs 

November 2021 

 

 

 

 
 



  

Side 2 

 

 

 

§ Opdragsgiver  Synscenter Refsnæs 

   Centerleder Kenn Steen Andersen 

 

§ Adresse  Synscenter Refsnæs 

Kystvejen 112 

4400 Kalundborg 

Telefon: 59 57 01 00 

www.synref.dk 

 

§ Stilling  Leder til den nationale specialrådgivning på synsområ- 

det for børn og unge  

 

§ Refererer til  Vicecenterleder og områdeleder Berit Houmølle 

 

§ Ansættelsesforhold  Ansættelse på overenskomstvilkår med mu- 

lighed for forhandling af individuelle tillæg af- 

hængig af kvalifikationer 

Tiltrædelse: 1.2.2022 eller snarest muligt 

 

§ Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til vicecenter- 

/områdeleder Berit Houmølle, tlf. 60 62 11 15, 

centerleder Kenn Steen Andersen, tlf. 51 23 12 24 eller  

partner fra Genitor Henning Meldgaard tlf. 31 41 05 63. 

Der henvises desuden til Synscenter Refsnæs’  

hjemmeside www.synref.dk  
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Synscenter Refsnæs 

Synscenter Refsnæs er det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og 
unge med synsnedsættelse. Centret har landsdækkende funktion og omfatter tilbud til målgruppen 
i relation til specialrådgivning, udredning, vidensarbejde, undervisningsmaterialer, grundskole, STU, 
aktivitets- og samværstilbud samt botilbud.  

Synscenter Refsnæs er VISO KaS leverandør med landsdækkende funktion og har de senere år leve-
ret indsatser i mere end 90 kommuner årligt. Synscenter Refsnæs varetager ligeledes synsvejledning 
i Grønland og flere sjællandske kommuner. 

Geografisk er synscentret beliggende meget naturskønt lige ved Kalundborg Fjord.  

Centret arbejder målrettet med at følge tidens udvikling og kunne tilbyde børn og unge med syns-
nedsættelse de bedst mulige forhold. Derfor er centret i dag kendetegnet ved at have højt speciali-
serede medarbejdere og er et moderne, veldrevet center med adgang til den nyeste teknologi. 
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Centret har ca. 110 medarbejdere, der har en bred faglig sammensætning med overvægt af uddan-
nede inden for det specialpædagogiske felt.  

Centerledelsen består af centerleder Kenn Steen Andersen og tre områdeledere med ansvar for 
henholdsvis skole- og specialrådgivning, boområde og administration og service.  

Centret varetager en bred vifte af rehabiliterende tilbud inden for rådgivning, vejledning, undervis-
ning og botilbud for børn og unge med synsnedsættelse. Centrets aktiviteter foregår dels på centret 
og dels rundt i landets kommuner.  

Synscenter Refsnæs’ ydelser omfatter blandt andet: 

• Synsprofessionel rådgivning, udredning og vejledning i samarbejde med kommuner og kommu-
nikationscentre med henblik på at understøtte inklusion og rehabilitering 

• Vidensarbejde bl.a. i form af udviklings- og vidensopsamlingsprojekter  

§ Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven  

§ STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) 

§ Produktion af tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for børn og unge med 
synsnedsættelse i dagtilbud og skole 

§ Botilbud og aktivitets- og samværstilbud. 

Synscenter Refsnæs’ samarbejde med kommunerne er baseret på en højt specialiseret faglighed, 
professionel tilgang og med vægt på systematisk og gensidig dialog. Dette bidrager til at sikre, at 
Synscenter Refsnæs’ ydelser matcher og imødekommer kommunernes behov.  

Synscenter Refsnæs har de seneste år bevæget sig fra at være en højt specialiseret leverandør på 
det specialiserede social- og specialundervisningsområde til også at være nationalt videns- og udvik-
lingscenter. Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs har igennem de seneste år gennemført en 
større udviklingsproces med henblik på at skabe øget fokus på videns- og udviklingsarbejde. Denne 
udviklingsproces er fortsat i gang, og en vigtig opgave for den nye leder fortsat at udvikle på. 

Synscenter Refsnæs er VISO-KaS leverandør med afsæt i kontrakt med Socialstyrelsen om den nati-
onale specialiserede rådgivning på børne- og ungeområdet. Synscenter Refsnæs fik tildelt kontrak-
ten på baggrund af vundet udbud udmeldt af Socialstyrelsen i 2016. Synscenter Refsnæs varetog 
også inden udbuddet opgaven med den landsdækkende specialrådgivning. Den nuværende kon-
trakt løber til d. 31.12.2022 og forventes at komme i offentligt udbud i 2. kvartal 2022. Den nye leder 
skal stå i spidsen for i tværfagligt samarbejde at udforme og beskrive tilbud, som Synscenter Refs-
næs skal afgive.  
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Stillingen som leder  

Lederen skal i samspil med områdeleder og centerledelsen være en tydelig aktør ift. medarbejdere 
på det interne område og ift. samarbejdsparter på det eksterne område. På det interne område om-
fatter Specialrådgivningen 27 medarbejdere fordelt på specialrådgivning og materialeproduktion & 
formidling. Medarbejdernes faglige baggrunde er fx pædagog, lærer, psykolog, ergoterapeut og 
mediegrafiker. Medarbejderne er organiseret i fire teams, hhv. et team for småbørn, skolebørn, børn 
med multiple funktionsnedsættelser samt materialeproduktion. I hvert af de fire teams er tilknyttet 
en koordinator.  

På det eksterne område omfatter stillingen mødet med mange forskellige samarbejdsparter (som 
illustreret i figuren i bilaget), hvoraf nævnes: 

§ Nationalt samarbejde med ministerierne, herunder tæt samarbejde og kontraktforhold med So-
cialstyrelsen og om tilrettelæggelse af Folkeskolens prøver med Undervisningsministeriet. 

§ Landsdækkende samarbejde med kommuner, herunder kommunikationscentre, PPR, skoler, 
IBOS (Instituttet for Blinde Og Svagsynede), NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læse-
vanskeligheder) m.m. 

§ Samarbejde med målgruppens interessenter, herunder DBS (Dansk Blindesamfund) og DBSU 
(Dansk Blindesamfund Ungdom) og LFBS (Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsyne-
de børn og unge). 

§ Regionalt samarbejde med driftsherre Region Sjælland. 

§ Samarbejde med andre institutioner/professionshøjskoler/universiteter om vidensarbejde, ud-
dannelse, udviklingsprojekter, metodeudvikling, faglig udvikling m.m. 

§ Internationalt samarbejde i nordisk og europæisk regi. 

Lederen har ansvaret for drifts-, udviklings- og personaleledelse af Specialrådgivningen i tæt samar-
bejde med medarbejderne, heraf fire koordinatorer samt områdeleder.  

Lederen skal sikre, at opgavevaretagelsen defineres, udvikles, koordineres og afsluttes. Sammen 
med Specialrådgivningens medarbejdere og i tæt samarbejde med Socialstyrelsen, brugere og an-
dre interessenter udvikles Specialrådgivningens ydelser og leveringsform, så de taler ind i omverde-
nens behov og efterspørgsel. Lederen har det økonomiske ansvar for at overholde den økonomiske 
ramme og sikre, at økonomien disponeres og prioriteres i overensstemmelse med de aftalte mål, 
indsatser og strategier, der er aftalt med Socialstyrelsen og centerledelsen. Lederen sikrer, at Speci-
alrådgivningen opfanger, analyserer og omsætter omverdenens behov til relevante ydelser til mål-
gruppen af børn og unge med synsnedsættelse, fagprofessionelle, forældre og pårørende. Lederen 
sikrer udvikling af faglige miljøer, der bidrager til at understøtte opgavevaretagelsen både i Special-
rådgivningen samt bidrager til udvikling af faglige miljøer på de øvrige faglige områder ved Synscen-
ter Refsnæs. 
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Det forventes, at lederen har lyst til at spille sig på banen og være med til at præge den strategiske 
udvikling af Synscenter Refsnæs og centerets tilbud og samarbejde med alle relevante interessen-
ter. Lederen ser muligheder og har lyst til at omsætte dem til handling. Fundraising og andre alter-
native finansieringsmodeller tænkes ind som muligheder ift. udviklingsarbejde, metodeudvikling 
m.m.  

Opgaverne for lederen omfatter bl.a.: 

Ledelse 

§ Personaleledelse af medarbejderne og koordinatorer i Specialrådgivningen, herunder admi-
nistrative opgaver i tilknytning til dette. 

§ Styring af udmeldte økonomiske rammer. 

§ Fokusering på et godt og sundt arbejdsmiljø. 

§ Medvirken til, sammen med den øvrige ledergruppe, at forberede og gennemføre organisa-
torisk udvikling på tværs af centret, som styrker og sikrer bredere funderede specialfaglige 
miljøer. 

Eksternt 

§ Opsøgende aktiviteter i forhold til dialog med fx kommuner, kommunikationscentre, pro-
fessionshøjskoler/universiteter, brugerorganisationer, andre landsdækkende tilbud m.m. 

§ Deltagelse i nationale og internationale konferencer, netværk, workshops og temaarrange-
menter vedr. målgruppen. 

§ Evne og lyst til at formidle og synliggøre Specialrådgivningens tilbud til relevante målgrup-
per. 

Udvikling 

§ Implementere procedurer, praksisser og organisering, der understøtter den højt specialise-
rede faglige udvikling i regi af kontraktforhold med Socialstyrelsen. 

§ Facilitere udviklings- og vidensarbejde i et landsdækkende samarbejde med kommunikati-
onscentre og ministerier med afsæt i brugernes behov. 

§ Medvirken til udvikling af evalueringsværktøjer, der sikrer, at brugerne og samarbejdspart-
nerne inddrages i udviklingen af Specialrådgivningens ydelser. 

§ Sikre at kompetenceudviklingen matcher Specialrådgivningens opgaver. 

§ Deltagelse i tværgående udviklingsprojekter såvel internt som eksternt. 
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Personprofil  

Synscenter Refsnæs forventer, at den nye leder har en række faglige og ledelsesmæssige/ personli-
ge kompetencer. Det er – i ikke-prioriteret rækkefølge – disse:  

Uddannelsesmæssig baggrund 

§ Du har en solid uddannelsesbaggrund, som giver dig et stærkt personligt fundament samt 
dokumenterer evnen til at handle på analytisk, operationelt og strategisk niveau og med 
komplekse problemstillinger. Din faglige baggrund kan fx være humanistisk, samfunds- eller 
sundhedsfaglig kandidat, psykolog, lærer eller pædagog suppleret med relevant erfaring og 
uddannelse inden for ledelse, fx diplom eller master.  

Jobmæssig baggrund 

§ Du har erfaring med ledelse og udvikling af fagprofessionelle og projektledelse – gerne fra 
en kommune, region eller anden relevant organisation.  

§ Du kan se dig selv i en funktion, hvor viden og rådgivning ses i et dialogbaseret samarbejde 
mellem Synscenter Refsnæs og kommunerne. 

§ Du har kendskab til det specialiserede undervisnings- og socialområde, specialrådgivnings-
funktioner og rehabiliterende indsatser for borgere med funktionsnedsættelse 

Personlige egenskaber  

§ Du er en troværdig og tydelig leder, som drives og motiveres af engagement og gensidige 
klare forventninger; du er dedikeret og har lyst til ledelse. 

 
§ Du har en stærk relationel forståelse; du kan læse og forstå andre mennesker, og du er god 

til at begå dig i forskellige sammenhænge.  
 

§ Du motiveres af samspillet med mange fagligheder; du er åben og nysgerrig, og du motive-
res af at lære nyt.  
 

§ Du har et godt strategisk fokus. Du evner at tænke fremad, og du har udsyn.  
 

§ Du er initiativrig, handlingsorienteret og kan træffe beslutninger.  
 

§ Du er dialog- og samarbejdsorienteret og delegerer opgaver; du evner at inddrage og udvik-
le andres kompetencer, og du er i stand til at få andre med dig.  
 

§ Du er en dygtig kommunikator – har gode og klare formidlingsevner både skriftligt og 
mundtligt.  
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§ Du er en dygtig netværker; du skaber gode relationer, og du optræder som en god ambassa-
dør for Synscenter Refsnæs.  

 

Lederen skal være indstillet på at tilegne sig viden om målgruppen og de synsrehabiliterende indsat-
ser. Synscenter Refsnæs udarbejder en systematisk introduktions- og kompetenceudviklingsplan. 
Denne vil indeholde plan for opstart og løbende efteruddannelse og kompetenceskabende aktivite-
ter, som understøtter udviklingen og vidensbasering af Specialrådgivningens tilbud og indsatser.   

Synscenter Refsnæs stiller IT-udstyrspakke til rådighed bestående af PC, iPad, mobiltelefon samt 
hjemmeopkobling.  

 

Ansættelsesproces 

Synscenter Refsnæs har nedsat et ansættelsesudvalg, der med hjælp fra Genitor gennemfører an-
sættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget består af: 

§ Kenn Steen Andersen, centerleder 
§ Berit Houmølle, vicecenterleder og områdeleder skole og specialrådgivning 
§ Susanne Johansen, områdeleder botilbud 
§ Lone Ibsen, synskonsulent og arbejdsmiljørepræsentant 
§ Margit Munk Hansen, psykolog 
§ Liselotte Kürstein Andersen, grafiker 
§ Mariane Larsen, synskonsulent 

Du kan søge stillingen via Genitors hjemmeside www.genitor.dk. 

Ansøgningsfristen udløber den 12. december 2021. 

Ansættelsesudvalget mødes den 13. december og udvælger kandidater til første samtalerunde. Hvis 
du bliver udvalgt, så hører du fra os umiddelbart herefter.  

Vi gennemfører to samtalerunder – første samtalerunde afvikles den 15. december, og anden sam-
talerunde afvikles den 21. december.  

Mellem de to samtalerunder gennemfører Genitor et testforløb og indhenter referencer.  

Testforløbet omfatter: 

§ Personlighedstesten NEO-PI-3, der er markedets bredest funderede og bedst dokumente-
rede.  

§ Begavelsestesten IST-2000R, der er en omfattende og nuanceret test til vurdering af generel 
intelligens.  
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§ En opfølgende testsamtale, hvor vi med udgangspunkt i personligheds- og begavelsesteste-
ne drøfter dine kompetencer i forhold til den foranstående personprofil. Du får en mundtlig 
feedback fra konsulenten.  

Vi indhenter referencer for at validere oplysninger og vurderinger. Vi indhenter typisk tre referencer, 
og det sker i alle tilfælde efter forudgående aftale med dig.  

Vi udarbejder en skriftlig kandidatvurdering, og den udgør den samlede afrapportering af testforlø-
bet og referencetagningen. Vurderingen indeholder:  

§ Resultaterne fra personlighedstesten og begavelsestesten. 
§ En vurdering af dine kompetencer i forhold til personprofilen. 
§ En generel vurdering af din ledelsesadfærd.  
§ En specifik vurdering af dine ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til det konkrete 

job. 
§ En konklusion vedr. match.  

Vi sender vurderingen til dig forud for anden samtalerunde, hvor du får mulighed for at kommentere 
vurderingen overfor ansættelsesudvalget. Vi præsenterer og gennemgår vurderingen for ansættel-
sesudvalget i forbindelse med anden samtalerunde.  

Ved anden samtalerunde præsenteres du for en caseopgave.  

Vi forventer tiltrædelse den 1. februar 2022.   
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Bilag: Organisering af børnesynsområdet 

 
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/forlobsbeskrivelse-born-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse 


