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     Den 19. juni 2017 

 

 

 

Sekretariatschef til Tilsynet med Efterretningstjene-
sterne 

 

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er en uafhængig myndighed, der blev op-

rettet den 1. januar 2014, og som har til opgave at føre tilsyn med, at Politiets 

Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersik-

kerhed behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Til 

tilsynets sekretariat søges en juridisk chef, der skal varetage den daglige ledelse 

af sekretariatet.  
  

Tilsynet med Efterretningstjenesterne består af fem medlemmer, som udpeges af ju-

stitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. 

  

Tilsynet bistås af et sekretariat, hvis daglige ledelse varetages af sekretariatsche-

fen. Sekretariatet skal sikre, at myndighedens opgaver tilrettelægges og udføres ef-

fektivt og på et højt fagligt niveau. Sekretariatet har også ansvaret for relationerne til 

eksterne samarbejdspartnere og offentligheden.  

 

Om stillingen 

Som sekretariatschef i tilsynet vil du have det overordnede ansvar for tilsynets kon-

troller med efterretningstjenesternes og Center for Cybersikkerheds behandling af 

personoplysninger, herunder valg af kontrolområder baseret på risiko- og væsentlig-

hedsvurderinger samt løbende udvikling af kontrolmetoder. Du vil desuden løbende 

skulle deltage i møder med tjenesternes og centrets personale med henblik på afkla-

ring af spørgsmål, og du vil have det overordnede ansvar for afrapportering vedrø-

rende kontroller på månedlige tilsynsmøder.  

 

Du vil endvidere have ansvaret for sekretariatets betjening af tilsynets medlemmer, 

herunder for udarbejdelsen af tilsynets årlige redegørelser om sin virksomhed. 

 

Dine opgaver vil også omfatte det daglige ledelses- og personaleansvar for omkring 7 

fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, og du vil have ansvaret for de sikker-

hedsmæssige forhold vedrørende tilsynets lokaler og personale. Endvidere vil du ha-

ve det overordnede ansvar for planlægning og styring af tilsynets økonomi, herunder 
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budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse samt en række øvrige ad-

ministrative opgaver.   

 

Tilsynets forskellige kontroller foretages hovedsageligt i efterretningstjenesterne og 

centret, og du vil derfor skulle tilbringe 1-2 dage om ugen hos tjenesterne eller i 

centret, som har stillet lokaler til rådighed for tilsynet.  

 

Vi tilbyder et udfordrende job på et særdeles spændende område.   

 

Om dig 

Vi forventer, at du er en faglig stærk jurist, som har gennemslagskraft og gode kom-

munikationsevner. Endvidere forventer vi, at du har erfaring med personaleledelse, 

og at du har en åben og inddragende ledelsesstil samt uddelegerer ansvar og opgaver 

inden for klare rammer. Vi lægger desuden vægt på, at du er en udadvendt person 

med gode samarbejdsevner, og at du er nytænkende og udviklingsorienteret. Endvi-

dere er det vigtigt, at du har en god teknologisk forståelse og er fortrolig med at ar-

bejde i komplekse it-systemer.  

 

Det vil endvidere være en fordel, hvis du har erfaring med sekretariatsbetjening og 

varetagelse af økonomisk drift samt kendskab til persondataretlige emner.   

 

Om løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse vil ske på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst.  

 

Du ansættes efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med aflønning 

i løngruppe 1 (lønramme 37). Ansættelsesområdet er Tilsynet med Efterretningstje-

nesterne. 

 

Det er en betingelse for ansættelse i tilsynet, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du 

kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold.  

 

Stillingen er til besættelse snarest muligt.    

 

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet eller har spørgsmål vedrørende løn og 

ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte tilsynets formand Ulla Staal på 

telefon 61 98 70 91.  
 

For yderligere oplysninger om Tilsynet med Efterretningstjenesterne henvises til til-

synets årlige redegørelser om sin virksomhed, som kan læses på tilsynets hjemmeside 

www.tet.dk, og til lovbekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017 om Politiets Efterret-

http://www.tet.dk/
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ningstjeneste (PET), lovbekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2016 om Forsvarets Efter-

retningstjeneste (FE) og lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed. 

 

Ansøgning 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet kopi af eksamensbevis og eventu-

elle anbefalinger. Stillingen søges elektronisk på www.jm.dk under Karriere. 

 

Ansøgning skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 18. august 2017.   

 

Tilsynet med Efterretningstjenesterne opfordrer alle kvalificerede uanset personlig 

baggrund til at søge stillingen. 

 

http://www.justitsministeriet.dk/

