
  
Chef for politihjemmeværnskompagni Hillerød-Helsingør 
 

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland søger en dygtig og samarbejdsorienteret frivillig kaptajn til 
stillingen som chef for aktivt politihjemmeværnskompagni. 

 
Om os:  
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland er en operativ militær myndighed under Totalforsvarsregion 
Sjælland. Vi opstiller, uddanner enheder af Hærhjemmeværnet og indsætter disse sammen med 
kapaciteter fra det øvrige Forsvar. Distriktet består af en fast stab med 19 medarbejdere og 9 
underafdelinger i den frivillige struktur. Distriktsdomicilet er placeret i Fredensborg. 

 
Politihjemmeværnskompagni Hillerød-Helsingør (POHVKHIH) består af en kommandodeling, to 
politihjemmeværnsdelinger og en bevogtningsdeling. Kompagniets opgaver omfatter blandt andet støtte til 
Forsvaret og politiet, herunder specifik en lang række afgivelser/indsættelser i direkte støtte til politiet i 
Nordsjælland. 
 
Kompagniet bor på Høvelte kaserne, som danner en perfekt ramme for kompagniets uddannelse. 
Kompagniets medlemmer dækker bredt i forhold til alder og kønsmæssig sammensætning samt 
bopælsmæssigt, men fremstår alligevel meget homogent. 
 
Aktivitetsniveauet i kompagniet er højt. Kompagniets fire delinger afholder aktiviteter på skift og har et 
stærkt samarbejde.  Det høje aktivitetsniveau har vist sig at styrke kompagniet og gjort os stærkere. Både 
på tværs og blandt delingerne.  
 
Kompagniet er bredt anerkendt for at levere en solid indsats. Dette både internt i distriktet, overfor resten 
af Hjemmeværnet og Forsvaret samt i Nordsjælland politi. 
 
Om stillingen: 
Som chef vil du overfor distriktschefen være ansvarlig for rekruttering, opstilling, uddannelse og 
indsættelse af kompagniet. Alle områder stiller store krav til færdigheder indenfor ledelse, uddannelse, 
operationer samt personaleadministration og logistik.  

 
Du vil rådgive om kompagniets muligheder og anvendelse overfor opgavestillere og samarbejdspartnere. 

 
Du vil udvikle og fastholde nødvendige kompetencer i kompagniet, herunder have fokus på udvælgelse og 
udvikling af nøglepersonel samt føreruddannelse. 

 
Du vil varetage det personalemæssige og logistiske ansvar i en enhed med højt fagligt niveau samt en høj 
materielstandard. 

 
Som kompagnichef går du forrest som det gode eksempel, og i politihjemmeværnskompagni Hillerød er det 
ingen undtagelse. Kompagniets aktuelle værdier bunder i høj grad på godt kammeratskab, sammenhold og 
stor faglighed – værdier en kommende chef skal kunne favne og om nødvendigt udvikle. Du kan, uden 
problemer, rumme andres frustrationer, uden du afspejler det i din væremåde og du er en god strateg og 
kommunikator, som har stor menneskelig indsigt og respekt. 

 
I kompagniet arbejdes der efter militære principper og disciplin. Dit arbejde skaber veluddannede soldater, 
som altid kan begå sig blandt vores samarbejdspartnere.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  
Om dig: 

 
 Du er ansvarsfuld. 
 Tillidsfuld overfor for dine folk 

 Kommunikerende internt og eksternt i et sprog som alle kan forstå. 
 Du brænder for og kan motivere frivillige. 
 Du er ikke bange for at stille dig op på taburetten og vise retningen. 
 Du forstår værdien i moderne ledelsesprincipper.  
 Du kan lide at have hænderne fulde af opgaver men kan også set værdi i uddelegere  
 Du er uddannet kompagnichef, eller er indstillet på at gennemføre uddannelsen hurtigt. 
 Du er velbevandret i IT og HJV.DK. 
 Du har den tid der skal bruges til arbejdet. (500) timer plus det løse 

 

Ansættelsesvilkår: 
Stillingen er klassificeret som F321 (kaptajn), frivillig. Udnævnelse kan ske efter gennemført og bestået 
uddannelsespakke. Du kan søge mere information om uddannelserne her: www.hjv.dk/uddannelsesveje. 

 
Tjenesten er ulønnet, idet der dog kan forhandles rådighedsvederlag.  

 
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele 
ansættelsesforløbet. 

 
Du vil efter tiltrædelse af stillingen, blive ført gennem et mentorforløb, så du lærer kompagniets procedurer 
og nøglepersonel ordentligt at kende. 

 
Kontakt og ansøgning  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordsjælland, major Kenneth S. Myrup, på tlf. 41 72 97 01 eller nuværende kompagnichef Ole Barkholt, på 
tlf. 25 79 44 88. 
 

Se mere om Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland her:  www.hjv.dk/oe/hdnsj 
og politihjemmeværnskompagni Hillerød-Helsingør: www.hjv.dk/OE/pohvkhih  

 
Din ansøgning skal du sende til HDNSJ-CH@mil.dk; mærket ”CH POHVKHIH”. 
 
Ansøgningsfristen er 9. april 2017. Eventuelle samtaler forventes afholdt i uge 16 gerne inden for daglig 
arbejdstid.  I ansættelsesudvalget vil indgå repræsentanter fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland og 
repræsentanter fra politihjemmeværnskompagni Hillerød-Helsingør. 

 
Stillingen er til besættelse snarest muligt og senest 01. juli 2017. 
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