
PISORTAQ  
Aalborgimi Kalaallit Illuat 
Aalborgimi Kalaallit Illuat suliffeqarfiuvoq imminut pigisoq, Kalaallit Nunaata Jyllandillu avannaata akornanni 
piorsarsimassutsikkut, inuttut niuernikkullu attaveqaatit ineriartortinnissaannik, tamatumalu saniatigut kalaallit 
ilinniagaqartut siunnersornissaannik, kalaallinut maani nunaqartunut isumaginninnikkut siunnersuinissamik kiisalu 
Jyllandip avannaani kalaallinut Kalaallit Nunaannillu soqutiginnittunut attaveqaataanissamik katersuuffiunissamillu 
suliassaqartoq.

ATORFIK PILLUGU
Aalborgimi Kalaallit Illuata pisortaatut – siulersuisut oqaasissaqartoralugit – ulluinnarni ingerlatsineq aqutsinerlu 
pingaarnertut akisussaaffigissavatit. Tamatuma saniatigut sulisunut pikkorissunut 12-nut sulisoqarnikkut akisus-
saanermik aamma imaqarpoq. Aalborgimi Kalaallit Illuata pisortaatut naatsorsuutigineqarputit
•  sullivimmi avatangiisinik pitsaasunik isumassarsinartunillu, suliamik pingaartitsinerup qaffasissup, pitsaassut-

sip nutaamillu eqqarsarnerup qitiutinneqarfigisassaannik qulakkeerinnissasutit
•  suliassanik isumaginninnerup periusissianut pingaarnertullu najoqqutassianut siulersuisunit aalajangersarne-

qarsimasut naapertuuttuarnissaanik qulakkeerinnissasutit
• Aalborgimi Kalaallit Illuannut periusissiamik takorluukkanillu ineriartortitsiuartoqarneranut peqataassasutit
• sulisorisannut qanittuussasutit siunnersortitullu paasisimasaqarluartutut suliaqassasutit
•  iliuusissatut pilersaarutit akuersissutaasimasut piviusunngortissinnaanissaannut isumalluutit pisariaqartut 

pigineqartuarnissaannik qulakkeerinnissasutit
• Danmarkimi Kalaallit Nunaannilu oqartussat qanimut suleqatigalugit siuttuussasutit.

ILINNUT TUNNGASUT
Aalborgimi Kalaallit Illuannut pisortatut Kalaallit Nunaannik Kalaallit Nunaannilu pissutsinik sukumiisumik ilisima-
saqarnissat naatsorsuutigineqarpoq. Tamatuma peqatigisaanik kattuffiit politikkikkut ingerlanneqartut misilit-
tagaqarfigissagitit naatsorsuutigineqarpoq. 

Naatsorsuutigineqarportaaq
•  aqutsisutut saqquminissat, anguniagassanik pilersitsinissamut tamakkualu suliarineqarsinnaasutut pilersaaru-

tinngornissaannut pikkorissoq
•  aqutseriaaseq kajuminnartoq ikorfartuerpalaartorlu aqqutigalugit angusanik pilersitsinissamut pikkorissuus-

suutit
• aqutsisuusutit siulersuisunik tatiginninneq tunngavigalugu suleqateqarnermi sulilluarsinnaasoq
• aqutsisutut misilittagaqarluarninnik uppernarsaateqarnissat ilinniagaqarsimanissallu
• ingerlariaqqiffiusumik ilinniagaqarsimasutit.

Inuttut anguniagartuusutut ileqqulittut sulisinnaanerit ilimagivarput, ikiuiniarnermi sulinermut paasisimasalik, 
Kalaallit Illuannilu sulisut piginnaaneri atorluarlugit angusaqarsinnaasutit saniatugullu illup ineriartortuaannarnis-
saanut nuannaarutaasumik iluaqutaasumillu pilersitsisinnaassuseqartutit naatsorsuutigineqarpoq.

Malugiuk qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: 1. juni 2018.  
Oqaloqatiginninneq ilimagineqarpoq sapaatip akunnerini ukunani 24 + 25

Annertunerusumik atuarit uani: www.dgh-aalborg.dk

DIREKTØR  
Det Grønlandske Hus i Aalborg 
Det Grønlandske Hus i Aalborg er en selvejende institution, der har som sin opgave at udvikle de kulturelle, 
menneskelige og handelsmæssige kontakter mellem Grønland og den nordjyske region, herunder at administrere 
grønlandsk uddannelsesstøtte og vejlede grønlandske uddannelsessøgende, at give social vejledning til herboen-
de grønlændere samt at være kontakt- og samlingssted for grønlændere og grønlandsinteresserede i Nordjylland.

OM STILLINGEN
Som direktør for Det Grønlandske Hus i Aalborg får du – med reference til bestyrelsen – det overordnede ansvar 
for den daglige drift og ledelse. Det indebærer desuden et personaleansvar for 12 dygtige medarbejdere. Som 
direktør for Det Grønlandske Hus i Aalborg forventes, du at:

•   sikre et godt og inspirerende tværfagligt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed, kvalitet og nytænkning skal være i 
fokus

•   sikre, at opgaveløsningen til stadighed er i overensstemmelse med de strategier og overordnede retningslin-
jer, som bestyrelsen har udstukket

•   bidrage til, at der løbende sker en udvikling af strategien og visionerne for Det Grønlandske Hus i Aalborg
•   lede og være tæt på dine medarbejdere og indgå i rollen som en kvalificeret sparringspartner
•   sikre, at der løbende er de nødvendige ressourcer til stede for at kunne realisere de vedtagne handlingsplaner
•  gå foran i et tæt samarbejde med myndighederne både i Danmark og Grønland.

OM DIG
Som direktør for Det Grønlandske Hus i Aalborg forventes du at have et solidt kendskab til Grønland og grønland-
ske forhold. Du forventes samtidigt at have erfaring med politisk drevne organisationer, herunder NGO arbejde. 

Det forventes, at du:
•  er en synlig leder, der er god til at sætte mål og omsætte disse til operationelle planer
•  er god til at skabe resultater via en motiverende og støttende lederstil
•   er en leder, der aktivt kan bidrage i et tillidsbaseret samspil med personalet og bestyrelsen
•  kan dokumentere solid ledelseserfaring og har en lederuddannelse
•  har en relevant uddannelse.
Du forventes at være et engageret menneske med forståelse for det humanitære arbejde, der forstår at udnytte 
de mange kompetencer i Huset, og er i stand til at skabe resultater og udvikling af Det Grønlandske Hus i 
Aalborg.

Bemærk ansøgningsfrist: 1. juni 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 24 + 25.

Læs mere på www.dgh-aalborg.dk

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
konstitueret direktør Per Hjelm Hansen, tlf. 30 95 79 67.


