
Teknik og Miljø
GØR EN FORSKEL I 

AARHUS



DRIFTER 42 SKOVE. HAR ANLAGT

48 HEKTAR NY SKOV DE SENESTE FEM ÅR

120.000
OVERNATNINGER  

PÅ SHELTERPLADSER

DRIFT OG VIDEREUDVIKLING  

AF 134PARKER

VEDLIGEHOLDER 17.000 BY- OGVEJTRÆER  

OG PLANTER 10.000 FLERE FREM TIL 2025

ARBEJDER ÅRLIGT MED VEDTAGELSE  

OG DEN DEMOKRATISKE PROCES I  

OP MOD 100LOKALPLANER

DELTAGER I SAMARBEJDE OM AT ETABLERE  

ET OP MOD 2300HEKTAR SAMMENHÆNGENDE

NATUROMRÅDE NORDVEST FOR AARHUS

Ca. 999 

medarbejdere

Behandler ca. 5.500 byggesager

Ca. 30% mere end for 10 år siden 



DRIFT AF 627 KM CYKELSTI.
30 KM ANLAGT DE SENESTE 5 ÅR.  

ANLÆG AF 25 KM NYE DE  

KOMMENDE 3 ÅR

40 MIO. KR. OM ÅRET TIL  

FORBEDRINGER AF VEJE OGSTIER

100 KM VEJE MED STØJREDUCERENDE  

ASFALT OG VI FORTSÆTTER INDSATSEN

DRIFT AF 1291 KM. VEJ

PLANLÆGGER AT ANLÆGGE OP MOD  

1000 NYE P-PLADSER IMIDTBYEN

1.300 KM VEJE, 700 KM STIER OG

600 KM FORTOVE RYDDES FOR SNE OG IS

Tilsyn af 3500 bygninger



Antal magistre i Teknik og Miljø

Teknik og Miljø Magistre
I alt 85
Bystrategi Arealudvikling Almene Boliger 4
Fællesadministrationen 10
Kommunikation 3
Mobilitet Anlæg og Drift 14
Plan Byggeri og Miljø 45
Sekretariat for Klima og Grøn omstilling 7



MISSION

VI SKABER ATTRAKTIVE OG BÆREDYGTIGE 

RAMMER FOR LIVET I AARHUS

VISION

VI ER BLANDT BYENS BEDSTE ARBEJDSPLADSER 

OG GØR AARHUS TIL EN GOD BY FOR ALLE



1. VI ER TIL FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER

2. GODE LOKALSAMFUND SOM RAMME FOR DET GODE LIV

3. FREMKOMMELIGHED FOR ALLE

4. GRØN OMSTILLING OG CIRKULÆR ØKONOMI

5. EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV BY

FEM PEJLEMÆRKER
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Hvad betyder det at være ansat som AC’er

• Faglig og personlig udvikling 

• Spændende opgaver

• Nyansat dimittend sagt: Det har gjort mig mere sikker på mine faglige kompetencer, at 

indgå i et team med meget tværfaglighed, og gjort det lettere for mig, at forklare hvad 

jeg egentligt kan bidrage med på en arbejdsplads som humanist og antropolog.

• At man er en del af en arbejdsplads hvor der er mange vidt forskellige kompetencer 

og uddannelsesmæssige baggrunde, hvor både tekniske, strategiske og ikke mindst 

kommunikationsmæssige kompetencer er påkrævet for at kunne begå sig i en politisk 

styret organisation.

• At være en del af en stor fælles og stærk enhed, men også en enhed hvor det ind i 

mellem kan være lidt svært at få mulighed for at give plads til faglige specialinteresser, 

fordi de kan forsvinde i mængden og fordi der er en række led de skal igennem inden 

de kan konfirmeres 



• Kommunikationskompetencer – skrift og 

tale

• Have blik for kompleksiteten ved at være 

ansat i en politisk styret organisation – at 

have modet og lysten til at finde ud af hvad 

det betyder

• At man kan tilpasse sig/ være fleksibel i en 

organisation der er under konstant

forandring 

• God til at netværke

• Innovativ

• Projektledelse

• At kunne lave adfærdsanalyser f.eks. 

indenfor mobilitetsområdet– hvordan får vi 

flere til at cykle?

Hvilke kompetencer efterspørges?



Hvad lægger vi som arbejdsgivere også vægt 

på? 

• Pippilangstrømpe-gen – Evnen og lysten til at kaste sig 

ud i et område som man ikke kender, men hvor man tør 

bringe sine evner i spil, så man kan løse det bedst muligt 

i samarbejde med andre

• Tværfaglighed – man må meget gerne være dygtig inden 

for sit fagområde, men skal have erfaring med eller lyst til 

at arbejde tværfagligt

• At man er interesseret i løbende at udvikle sin faglighed 

og tør udfordre sig selv og sin faglighed

• Selverkendelse – indsigt i sin egne styrker og svagheder

• Teamplayer – man skal kunne lide at arbejde i hold og 

vise at man er god til det . Menneskelige og sociale 

kompetencer



Teknik og Miljø som arbejdsplads…

• Spændende hus med mulighed for at eksperimentere 

tværfagligt i opgaveudførelsen

• En lidt nørdet organisation, der samtidigt lægger vægt på 

samarbejde og det tværfaglige

• Spændende og udviklende opgaver, hvor man ofte er med 

fra start til slut

• Byens bedste kaffe

• Den fleksible arbejdsplads / mange har mulighed for at 

arbejde hjemmefra

• Mulighed for kompetenceudvikling

• 1/3 over 55 år – vi har behov for yngre medarbejdere



Job i Teknik og Miljø – følg Aarhus 

Kommunes hjemmeside

I er velkommen til at ringe på 

stillingsopslag


