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Kompagnichef søges til Infanterihjemmeværnskompagni Aalborg 
 

Brænder du for at gå forrest, vise vejen og lede en aktiv flok af frivillige soldater, så er 
det måske dig, der skal være den nye kompagnichef. Med udgangen af 2020 skal 
Infanterikompagni Aalborg have gennemført et chefskifte og vi søger derfor den rette 
kandidat til at overtage chefstillingen. 

 
Om os 
Kompagniet blev formeret 1. juli 2000 og har til opgave at være et af Hærhjemmeværns-
distrikt Nordjyllands indsatsenheder. Kompagniet består af en kommandodeling og tre 
infanteridelinger.  
Kompagniet er udrustet som et let infanterikompagni. Kompagniet er kendetegnet ved 
fleksibilitet, initiativ, handlekraft og loyalitet. 

 
Om stillingen 
Stillingen som kompagnichef (KC): 
- Giver dig ansvaret for enhedens føring og uddannelse. Du går forrest og er et forbillede 

for dine soldater.  
- Kræver evne til udvise loyalitet overfor såvel egne soldater som nærmeste chef. 
- Er for de fleste et mål i sig selv, når hjemmeværnets officersuddannelse påbegyndes.  
- Kræver at kan du dele vilkår med soldaterne samtidig med, at den gensidige respekt til 

dig som KC er bibeholdt. 
- Gør dig ansvarlig for tildelte ressourcer, herunder overholdelse af gældende regler, 

bestemmelser og forvaltningspraksis.  
 

Om dig 
Du har evnen til at lede frivillige og du ved, at mandskabet er vigtigere end materiellet. 
Du er holdspiller og ved, at kun gennem engagement, motivation og samarbejde opnår du og 
kompagniet et niveau, hvor I, i fællesskab kan løse de stillede opgaver. 
Du kan se potentialet i en frivillig organisation. 
Du er medlem af Hjemmeværnet eller har et ønske om at blive det. 
Du har, eller vil gennemfører, den uddannelse, der kræves til en chefstilling i Hjemmeværnet.  
Du opretholder til stadighed en fysisk god form, og har den fysiske og psykiske stamina, der 
skal til for at føre soldater i felten. 
Du har en baggrund, som delingsfører og gerne som næstkommanderende i et kompagni og 
det er ønskeligt, at du har infanteribaggrund. 
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT. 

 
Kontakt og ansøgning 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: 
OL Jan Johansen på mail hdnjy-ch@mil.dk eller +45 72 440 701  
Vedrørende jobbet er du velkommen til at kontakte: 
KN Torben C. M. Sørensen på infhvkalb-kc@hjv.dk eller telefon +45 72 440 931. 

 
Ansøgningsfrist: den 1. september 2019. 
 
Din ansøgning sendes til hdnjy@hjv.dk  
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Vi opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror 
på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. 


