
“ Vi har et vigtigt ansvar for at bidrage til en mere 
sammenhængende administration på AU – på tværs af 

geografi, administrative fagområder, fakulteter, institutter, og 
fælles administration. Vi har fokus på helhedsorienterede 

løsninger, hvor alle relevante perspektiver og kompetencer 
bringes i spil i et samarbejde, og hvor vi sikrer at de administrative 

løsninger implementeres i samspil med brugerne.” – Niels Damgaard Hansen, administrationschef 
ORGANISATION 

Administrationscenter Nat-Tech består af knap 400 medarbejdere  
(ca. 350 årsværk), der varetager opgaver, der understøtter fakulte-
ternes, herunder institutternes og centrenes, daglige drift.

Administrationscentret leverer administrative ydelser og service inden 
for HR, bygningsområdet, økonomi, IT, kommunikation og uddannelse 
(studieadministration og ph.d. administration), i samarbejde med 
AU’s Fællesadministration, fakultetssekretariaterne og institutternes/
centrenes sekretariater.

Administrationscenter Nat-Tech ledes af administrationscenterets 
lederteam, der består af en administrationschef, en vice administra-
tionschef og en funktionschef for hvert af de administrative områder. 
Organiseringen fremgår af nedenstående diagram
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Vi lægger vægt på trivsel, muligheder  
og udvikling 
 

 ■ være anerkendende kolleger, der viser respekt og tillid
 ■ tage fælles ansvar for en god arbejdspladskultur med 

rummelighed og diversitet
 ■ arbejde ud fra en tydelig forventningsafstemning og gode 

relationer
 ■ investere i udvikling af kompetencer og videndeling
 ■ være nysgerrige og engagerede og indgå i konstruktiv dialog

Vi bidrager proaktivt til en samarbejdende organisation  
på tværs af Aarhus Universitet

 ■ tage ansvar og skabe løsninger på tværs
 ■ have et helhedssyn på opgaven med plads til relevant 

forskellighed
 ■ videndele, samarbejde og hjælpe hinanden
 ■ prioritere dialog og styrke gensidigt kendskab og respekt, 

forretningsforståelse og fællesskab

Sammenhængende og 
professionel opgaveløsning

Sammenhængende, udviklende 
og brugerorienteret administration

Vi leverer integrerede og bæredygtige løsninger  
der understøtter universitetets kerneydelser

 ■ sikre forventningsafstemning og klar ansvarsfordeling
 ■ udvikle ensartede, optimerede og digitaliserede processer
 ■ inddrage og involvere interessenter rettidigt
 ■ sikre et relevant kompetenceniveau
 ■ afprøve nye ideer og udfordre status quo

Proaktivt  
og nærværende lederskab
Vi prioriterer inddragende, ansvarlig og  
sammenhængende ledelse

 ■ tage ansvar for opgaver og ressourcer
 ■ sætte tydelig kurs, udvise anerkendelse og skabe 

meningsfulde rammer
 ■ give ansvar og vise tillid
 ■ være nærværende i relationen til medarbejderne og brugerne 

og løbende forventningsafstemme
 ■ have strategisk og fagligt overblik og have blik for 

omverdenens krav og forandringer
 ■ indgå i dialoger og kommunikere rettidigt

Den attraktive  
arbejdsplads
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Administrationscentrets strategiske målsætninger

  MISSION 
Vi understøtter Aarhus Universitets strategi og mål gennem 
samarbejdende, professionel og effektiv administration,  
så  vores fakulteter kan opfylde universitetets ambition.

  VIS ION
Vi vil være i front inden for udvikling og drift af administration.
Vi vil være den ambitiøse og attraktive arbejdsplads.


