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Præsentation af Kræftens Bekæmpelse 

Kræftens Bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende organisation. Vores 

formål er at bekæmpe kræft ved at forebygge, at kræft opstår, at forske i øgede helbre-

delsesmuligheder og at hjælpe kræftpatienter og pårørende - herunder varetagelse af 

patienternes interesser over for myndighederne. 

 

Kræftens Bekæmpelse er en privat, politisk ledet forening, der med udgangspunkt i den 

danske tradition for demokrati hviler på opbakningen til kræftsagen både i medlemsorga-

nisationen og i befolkningen. Vi finansierer nemlig vores arbejde for kræftsagen gennem 

medlemskontingenter og indsamlede private midler. Vi har den største respekt for de 

midler vi betros, og det udmønter sig i den højst mulige kvalitet og effektivitet i vores ar-

bejde, en stram økonomistyring og udpræget omkostningsbevidsthed på alle niveauer i 

organisationen. 

 

Kræftens Bekæmpelses organisation består af seks faglige områder: Forskning, Forebyg-

gelse, Patientstøtte & Lokal Indsats, Dokumentation & Kvalitet, Frivilligindsats samt 

Fundraising & Medlemmer, der understøttes af stabsfunktioner inden for politisk sekreta-

riatsbetjening, kommunikation, økonomi og HR. 

 

IT er organisatorisk placeret i Økonomi & Administration og beskæftiger 12 medarbej-

dere.  

 

IT i Kræftens Bekæmpelse 

IT er en særdeles vigtig ressource for Kræftens Bekæmpelse. Det gør sig gældende for 

brugerne af www.cancer.dk og vores mange andre websites, for vores ca. 425.000 med-

lemmer, for mange tusinde frivillige, for vores samarbejdspartnere og selvfølgelig for vo-

res medarbejdere – alle med vidt forskellige it-behov og it-kundskaber. 

 

I de kommende år udvikler vi vores IT-platform bl.a. gennem: 

 

 Fortsat udvikling af vores nye CRM løsning baseret på MS Dynamics CRM 2016 

 Implementering af nyt Intranet baseret på Sharepoint Online 

 Sags- og dokumenthåndteringsløsning baseret på Sharepoint Online 

 Opgradering af PC’ere til Windows 10 / Office 2016 

 Ny rekrutteringsløsning 

 Ny rapporteringsløsning baseret på PowerBI 

 Udvikling af vores webløsninger 

 

Som IT-chef vil du få ansvaret for en succesfuld gennemførelse af disse projekter og for 

koordineringen af projekterne i forhold til hinanden og deres samspil med Kræftens Be-

kæmpelses øvrige centrale IT-systemer, vores interne brugere og eksterne målgrupper. 
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IT-arkitekturen er på plads med et centralt datawarehouse / datahub baseret på SQL ser-

ver, der sikrer en nem integration mellem vores mange IT-systemer.  

 

Kræftens Bekæmpelse råder over to moderne datacentre, der netop er opgraderet med 

ny storageløsning baseret på SSD diske. Der er tale om et hybridt setup med servere 

både on-premise og i Microsoft Azure / Office 365. 

 

Kræftens Bekæmpelse lægger vægt på, at udviklingen af IT-området og koordineringen 

af aktiviteterne inden for IT-området sker i et konstruktivt samspil med ledere og medar-

bejdere i Kræftens Bekæmpelse, og at IT-chefen etablerer og fastholder gode og tætte 

samarbejdsrelationer på alle niveauer. Vi har desuden stort fokus på involvering af eks-

terne brugere i vores udviklingsarbejde, ligesom vi designer og udvikler løsninger med 

fokus på slutbrugerens behov. 

 

Med hensyn til drift og service varetager IT drifts- og supportopgaver vedrørende PC’ere, 

servere, netværk og dataforbindelser med Kræftens Bekæmpelses arbejdssteder i de for-

skellige områder af Danmark og har ansvaret for hosting og drift af servere samt for sup-

port af foreningens back-office løsninger. 

 

Endelig er IT ansvarlig for Kræftens Bekæmpelses IT-sikkerhed og overordnede datasik-

kerhed. Vi er aktuelt ved at forberede os på konsekvenserne af implementeringen af EU's 

persondataforordning.  

 

Ledelsesmæssigt ansvar og fokus 

Du er visionær og dynamisk, du kan lægge og fastholde kursen i udviklingen, og du kan 

som spillende træner selv bidrage med en operationel indsats sammen med dit team, når 

det er påkrævet. 

 

Du får ansvaret for den strategiske udvikling af hele Kræftens Bekæmpelses IT og en cen-

tral rolle i forhold til at koordinere vores samlede IT.  

 

Du skal som IT-chef have fokus på service og teknologi og sammen med dit team sikre 

’styr på maskinrummet’ i vores IT-organisation.  

 

Som IT-chef i Kræftens Bekæmpelse har du det overordnede ledelsesmæssige ansvar for  

 

 At udvikle og lede IT med fokus på forretning og service og i tæt samarbejde med 

den øvrige organisation 

 Fremdriften i den samlede projektportefølje på IT-området 

 En konstruktiv dialog og effektivt samspil med samarbejdspartnere in- og eksternt 

 Motivation og engagement hos medarbejderne i IT 

 Relevante ressourcer og kompetencer hos medarbejderne i IT 

 

Som IT-chef i Kræftens Bekæmpelse refererer du til økonomichefen, der indgår i Kræf-

tens Bekæmpelses chefgruppe. Du indgår i Økonomi & Administrations ledergruppe, der 

også består af lederne for henholdsvis regnskab, arv, bevilling, drift, kantine og lager. 

 

Kompetenceprofil 

Du skal have solidt kendskab til infrastruktur, sikkerhed og drift i et enterprise hybridt 

miljø, primært baseret på Microsoft og VMware. Du har solid erfaring med Office 365 og 

cloud løsninger. 

 

Du har solidt kendskab til brugervenlighed og service design og brænder for at skabe ef-

fektive og optimale rammer for slutbrugeren. 
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Du har kompetence til at gennemføre analyser og udarbejde beslutningsoplæg på IT-om-

rådet. Du er omkostningsbevidst, og du har erfaring med at lede og koordinere større IT-

projekter og er fortrolig med leverandørrelationer både i forhold til tekniske og system-

mæssige forhold. 

 

Du har den direkte personaleledelse af medarbejderne i IT, og du skal derfor være en er-

faren leder, der besidder en naturlig autoritet og gennemslagskraft. 

 

Du drives af lysten til at skabe en forskel for kræftsagen og er udpræget teamplayer, 

som er vant til at samarbejde på tværs af en kompleks organisation med mange interes-

senter. 

 

Endelig lægger vi vægt på, at du er i stand til at kommunikere tydeligt og klart både i 

skrift og tale. 

 

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse eller anden tilsvarende bag-

grund. 

 

Samtaler og tiltræden 

Vi gennemfører første ansættelsessamtaler over to runder. Første runde er mandag 6. 

februar og tirsdag 7. februar, mens anden runde samtaler er mandag 13. februar. 

 

Imellem de to samtalerunder gennemføres der en test, så ansøgere til stillingen skal 

være indstillet på at lade sig teste som et led i rekrutteringen. 

 

Vi regner med tiltræden den 1. april 2017. 

 

Lønforhold 

Ansættelsen finder sted på individuelle kontraktvilkår 

 

Ansøgning 

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket på www.cancer.dk/job. 

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos økonomichef Michael Henneberg Peder-

sen 3525 7210 eller mhp@cancer.dk. 

 

Ansøgningsfristen er torsdag den 26. januar 2017. 

http://www.cancer.dk/job

