
Ledige stillinger som advokaturchefer til Nordjyllands 
Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydøstjyllands 
Politi

Justitsministeriet søger tre advokaturchefer til henholdsvis Syd- og Sønderjyllands politi, 
Sydøstjyllands politi og Nordjyllands Politi. Stillingerne er ledige til besættelse snarest muligt. 

Advokaturchefen refererer til chefanklageren og indgår i den lokale anklagemyndigheds 
ledelsesteam, der har ansvaret for, at straffesagerne behandles på et højt fagligt niveau og med 
den fornødne hurtighed, og at prioriteringen af sagerne sker i overensstemmelse med de krav, 
der fastsættes af politidirektøren på baggrund af mål- og resultatkrav for politikredsen. 

Advokaturchefen skal organisere advokaturens opgaver, sikre effektivitet, kvalitet og legalitet i 
advokaturens arbejde og have fokus på, at advokaturens medarbejdere trives og udvikler sig. 

Advokaturchefens ansvarsområde vil som udgangspunkt indtil videre være henholdsvis:

◾ Advokaturen for Almene sager i Syd- og Sønderjyllands Politi
◾ Advokaturen for Specielle sager i Sydøstjyllands Politi
◾ Advokaturen for Almene sager i Nordjyllands Politi

Der vil afhængigt af ansøgerfeltet være mulighed for rokering. 

Kvalifikationer 

Advokaturchefen skal være en velkvalificeret jurist (cand.jur.) med solid anklagererfaring og en 
høj faglig integritet med fokus på kvalitet og legalitet. 

Advokaturchefen skal herudover være robust, have gennemslagskraft, resultatfokus og gerne 
også erfaring med faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen som advokaturchef er aktuelt en tjenestemandsstilling placeret i lønramme 37, men 
den forventes eventuelt besat på overenskomstvilkår i overensstemmelse med rammeaftalen 
om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er udnævnt 
tjenestemand. 

Stillingen vil efter rammeaftalen være placeret i løngruppe 1. Der vil blive aftalt et personligt 
tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer samt et åremålstillæg. 

Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsesområdet er politiet og anklagemyndigheden.

Yderligere oplysninger
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Yderligere oplysninger om stillingen i Syd- og Sønderjyllands Politi kan fås ved henvendelse til 
chefanklager Lisa Dissing på 6163 4054 eller e-mail LDV001@politi.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen i Nordjyllands Politi kan fås ved henvendelse til 
chefanklager Tina Østergaard på 5179 3548  eller e-mail TJO015@politi.dk. 

Yderligere oplysninger om stillingen i Sydøstjyllands Politi kan fås ved henvendelse til 
chefanklager Michael Møller Hansen på 4125 4305  eller e-mail MMH009@politi.dk. 

Ansøgningen

Stillingen søges elektronisk på www.justitsministeriet.dk under Karriere.

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 12. juni 2019 kl. 12.00.

For så vidt angår stillingerne i Sydøstjyllands Politi og Nordjyllands Politi forventes samtaler 
afholdt den 20. juni 2019 i Århusområdet. For så vidt angår stillingen i Syd- og Sønderjyllands 
Politi forventes samtaler afholdt den 21. juni 2019 i Århusområdet. 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
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