
Hans Jørgen er vores nye mand på kontoret 

24. oktober kunne vi byde velkommen til Hans Jørgen Hvitved, som Fælleskontorets nye 

afdelingsleder efter, at Hanne Damm skiftede til et job til chef for sekretariatet i SEGES.  

Kompetencer passer perfekt 

Det var udsigten til at kunne komme til at arbejde med frivillige og ansatte medarbejdere, som fik 

Hans Jørgen til at søge stillingen som afdelingsleder af Fælleskontoret.  

- I hele mit voksenliv har jeg været frivillig leder i DGI, og ad den vej har jeg været meget politisk 

aktiv i idrætsverdenen. Rent professionelt har jeg gennem mange år arbejdet med ledelse, så 

jobbet hos LandboUngdom er for mig den perfekte kombination af de ting, som jeg er god til. 

Derfor tøver jeg ikke med at sige, at det her er mit drømmejob, pointerer Hans Jørgen.  

Privat bor han i Ebeltoft med sin kone Kirsten. I fritiden spiller han tennis, og er fortsat meget aktiv 

i DGI, hvor han sidder som formand for DGI Østjylland.  

En glad formand 

Formand for 4H, Henrik Dalum, har siddet med i ansættelsesudvalget gennem hele forløbet, og 

han er glad for, at det lige netop blev Hans Jørgen, der endte med at få stillingen. – Vi havde et 

meget kvalificeret ansøgerfelt, hvilket var utrolig positivt. Det viser jo bare, at 4H er et interessant 

sted at søge hen. Hans Jørgens fordel, blandt flere, er, at han har et enestående indblik i, hvordan 

en forening som vores fungere.  Så jeg glæder mig til, at der kommer ny inspiration til vores 

arbejde, og ser frem til et godt samarbejde med Hans Jørgen, siger Henrik Dalum.  

 

Fakta: 

Hans Jørgen Hvitved, 59 år  

Ny afdelingsleder af Fælleskontoret 4H&LandboUngdom  

Uddannet cand.mag. i historie 

Har senest været ansat som HR-konsulent i SEGES  

Tidligere leder af Ebeltoft Daghøjskole i 13 år 

Har ejet og drevet virksomheder inden for konsulent- og kommunikationsbranchen 

Formand for DGI i Østjylland siden 1997.  

 


