Vil du indgå i SDU’s
bestyrelse?
SDU’s bestyrelse har pr. 1 januar 2019 brug for et nyt eksternt
medlem af bestyrelsen og en ny bestyrelsesformand.
Derfor opfordres potentielle kandidater til at indstille sig til
en af posterne eller til begge.
Det eksterne medlem udpeges af SDU’s Udpegningsorgan
efter indstilling fra SDU’s Indstillingsorgan. Når det
nye eksterne medlem af bestyrelsen er fundet, vil
SDU’s Indstillingsorgan indstille et af de fem eksterne
medlemmer af SDU’s bestyrelse til bestyrelsesformand
til Udpegningsorganets udpegning og ministerens
godkendelse.
Funktionsperioden for alle eksterne bestyrelsesmedlemmer
er fire år med mulighed for genudpegning. Den samlede
funktionsperiode må højest udgøre 8 år.
Universitetets Indstillingsorgan har besluttet følgende profilog kompetencebeskrivelse for nye eksterne medlemmer af
bestyrelsen i henhold til § 10 i SDU’s vedtægt:
•• International orientering og viden om og erfaring med
forskning eller uddannelse på højeste internationale
niveau.
•• Erfaring som anerkendt forsker.
•• Kendskab til samfundsøkonomiske forhold og
betydningen af forskning og uddannelse for samfundet.
•• Erfaring med budget- og regnskabsforhold på
toplederniveau.
•• Erfaring fra en videnstung virksomhed med stærkt
udviklings-/forskningsmiljø.
•• Erfaring fra øvrige væsentlige samfundssektorer som bl.a.
de gymnasiale uddannelser, kultur- og medieverdenen.
•• Uddannelse som kandidat eller på tilsvarende niveau,
f.eks. en masteruddannelse.
For bestyrelsesformanden gælder endvidere, at
bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk
ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig
indsigt i samfundsmæssige forhold. Dette kan eventuelt
være erfaring på direktionsniveau fra en stor virksomhed.
Kriterierne kan dækkes på forskellig vis. En kandidat kan
dække et enkelt eller flere af ovenstående kriterier, men de
eksterne medlemmer skal tilsammen dække alle kriterier.
Der vil i alle tilfælde blive foretaget en helhedsvurdering af
alle ansøgeres profil og kompetencer.
Bestyrelsens eksterne medlemmer udpeges i kraft af deres
kompetencer og ikke som repræsentanter for bestemte
interesser, organisationer eller sektorer. De eksterne
medlemmer må ikke være ansatte eller studerende
på universitetet.
Se nærmere i SDU’s vedtægt §§ 3 – 10 på www.sdu.dk
Ønsker du at indgå i bestyrelsen for SDU, opfordres du til
at sende et CV og en kort tilkendegivelse om dit ønske om
at indtræde i bestyrelsen og evt. som formand senest den
14. november 2018 kl. 12.00. Du kan ikke indstille andre til
en plads i bestyrelsen.
SDU opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion
eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Ansøgninger sendes til sekretariatschef Jørgen Schou,
Rektorsekretariatet, på e-mail: js@sdu.dk

