
Leder af juridisk sekretariat i Nordsjællands 
Politi, Udlændingecenter Nordsjælland 
UCN. 
 
Birkerød, Nordsjællands Politi 
 
En stilling som leder af juridisk sekretariat i Nordsjællands Politi, Udlændingecenter 
Nordsjælland (UCN), er ledig til besættelse snarest muligt. 
 
Om Udlændingecenter Nordsjælland (UCN) 
Politiets operative opgaver i forbindelse med asylr egistrering og udsendelse af 
afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovli gt ophold i Danmark 
varetages af Nordsjællands Politi, Udlændingecenter  Nordsjælland. 
 
Udlændingecenter Nordsjælland består af en række op erative og administrative 
enheder, som alle understøttes af juridisk sekretar iat. Sekretariatets hovedopgave 
er dels at understøtte disse enheder i forhold til konkrete sager, og dels at agere 
bindeled mellem Rigspolitiet, politikredsens øverst e ledelse og det operative 
niveau. 
 
Juridisk sekretariat har endvidere ansvaret for den  juridiske sagsbehandling i 
forhold til personer på tålt ophold i Danmark, lige som sekretariatet er ansvarlig 
for den juridiske kvalitetssikring af de frihedsber øvelser/varetægtsfængslinger, 
som Udlændingecenter Nordsjælland iværksætter og op retholder. Det er således 
også sekretariatet, der i medfør af udlændingeloven  varetager fremstilling af 
udlændinge for by- og landsretten, herunder forestå r udarbejdelse af kæreskrifter 
og mundtlige kæremål i landsretten. 
 
Endelig udarbejder juridisk sekretariat bidrag til besvarelse af samtlige høringer 
af Nordsjællands Politi på udlændingeområdet, liges om sekretariatet i samarbejde 
med Rigspolitiet indgår i arbejdsgrupper mv. vedrør ende blandt andet 
implementering af nye politiske initiativer på områ det. 
 
Udlændingecenter Nordsjælland er en spændende, dyna misk og travl afdeling i 
Nordsjællands Politi, som er præget af en uformel t one og et godt arbejdsmiljø. 
Afdelingen er beliggende i Birkerød og består af ca . 200 medarbejdere med såvel 
politifaglig, administrativ, juridisk og anden akad emisk baggrund. 
 
Juridisk sekretariat består (ud over dig selv) af t o specialkonsulenter, otte 
juridiske konsulenter (fuldmægtige) og to stud.jur.  
 
Om jobbet 
Som leder af juridisk sekretariat har du ud over pe rsonaleansvaret for 
sekretariatets jurister også det overordnede faglig e ansvar for den juridiske 



opgavevaretagelse, både i forhold til konkrete sage r og i forhold til generelle 
høringer, som via Rigspolitiet tilgår Udlændingecen ter Nordsjælland fra navnlig 
ministerier, styrelser og Folketingets Ombudsmand. Herudover varetager du den 
daglige visitation og prioritering af de juridiske opgaver. Du har således løbende 
et overblik over prioriteringen af afdelingens opga ver. Stillingen er præget af en 
varieret hverdag med et højt tempo og et tæt samarb ejde med de politioperative 
enheder, Rigspolitiet, udlændingemyndighederne, ank lagemyndigheden samt byog 
landsretten. 
 
Kombinationen af forskellige aktører og et ansvarso mråde med stor politisk 
bevågenhed stiller således krav til din evne til at  navigere i en såvel operativ som 
politisk præget hverdag. Din evne til både internt og eksternt at opbygge 
tillidsfulde relationer vil endvidere medvirke til at sikre, at opgaverne løses 
rettidigt og kendetegnes af en høj kvalitet. 
 
Du refererer direkte til den juridiske chef, der in dgår i den overordnede ledelse af 
Udlændingecenter Nordsjælland. 
 
Om dig 
Du er en dygtig jurist med minimum 4-5 års erfaring , gerne med relevant 
ledelseserfaring. Vi forestiller os, at du har erfa ring fra et ministerium, en styrelse, 
politi og anklagemyndighed eller udlændingemyndighe derne. Ud over gode 
samarbejdsevner og et godt humør har du lysten til at sætte dit præg på et 
område, der er i konstant udvikling og under stor p olitisk bevågenhed. Du er 
endvidere god til at formulere dig både mundtligt o g skriftligt, ligesom du arbejder 
effektivt, selvstændigt og struktureret på et højt fagligt niveau. 
 
Endelig har du personlig gennemslagskraft og trives  med et højt tempo og en 
omskiftelig hverdag, samtidig med at du er omhyggel ig med dit arbejde. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
 
Du bliver ansat som chefkonsulent på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid 
gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes 
Centralorganisation medmindre du i forvejen er tjenestemand. 
 
Hvis du er ansat under Justitsministeriet, bibeholder du dine nuværende 
ansættelsesvilkår. 
 
Dit arbejdssted bliver Nordsjællands Politi med adresse på Birkerød Kongevej 2, 3460 
Birkerød. 
 
Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal 
kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. 
 
Kontakt og ansøgning 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte juridisk chef, Trine Bek 



Hansen på tlf. 41747476. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk 
 
Stillingen skal søges via www.politi.dk eller jobindex.dk.  
Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores 
rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et 
CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du 
søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan 
slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så 
det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit 
eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at 
søge stillingen. 
 
Vi forventer at afholde samtaler den 26. og 27. marts 2019. 
 
Ansøgningsfrist: 22.03.2019 
 
Nordsjællands Politi 
I Nordsjællands Politi er vi cirka 1.000 kollegaer,  der møder på arbejde i 
henholdsvis Helsingør, Hillerød, Birkerød, Gentofte  og Frederikssund for at skabe 
tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i No rdsjælland. 
 
Vi søger kollegaer, der vil være en del af en moder ne og innovativ offentlig 
virksomhed, der løser opgaverne med høj kvalitet. D et sigter vi mod ved blandt 
andet at inddrage og samarbejde med både kredsens b orgere samt den 
resterende del af samfundet i form af 
for eksempel kommuner, boligområder og interesseorg anisationer. 
 
Du kan læse mere om Nordsjællands Politi på www.pol iti.dk samt på Facebook og 
Twitter.  


