
   

 

 

 

 

Rekruttering af selskabsskattedirektør 
Som led i etableringen af Skattestyrelsen blev fagdirektørområdet Selskab oprettet pr. 1. 

januar 2018. Fagdirektørområdet har hovedsæde i Aarhus.  

 

Til at stå i spidsen for fagområdet blev der igangsat en proces med at rekruttere en sel-

skabsskattedirektør. Processen blev iværksat med bistand fra et rekrutteringsfirma, og der 

blev i den forbindelse bl.a. anvendt målrettet search efter kandidater.   

 

Stillingsopslaget blev fristforlænget ad to omgange på grund af et utilstrækkeligt kandidat-

felt. Herefter blev stillingen genopslået. I forbindelse med genopslaget blev det besluttet 

at styrke searchprocessen yderligere via samarbejde med et yderligere searchbureau med 

lokalt kendskab til Aarhus. På baggrund af test og samtaler var vurderingen, at der ikke 

kunne ansættes en kandidat med tilstrækkelig ledelseserfaring og faglig tyngde med tjene-

stested i Aarhus. 

 

Herefter blev det besluttet at ændre tjenestestedet for selskabsskattedirektøren og dennes 

sekretariat til København med henblik på at sikre rekrutteringen af en kandidat med til-

strækkelig ledelseserfaring og faglig tyngde.  

 

Aarhus fastholdes som hovedsæde for Selskab, og det er således i Aarhus, at den ansvarlige 

underdirektør for processer og arbejdsgange får tjenestested. De øvrige to underdirektører 

er placeret i henholdsvis København og Horsens. 

 

Som det fremgår af tabel 1, bliver Selskab samlet på ni adresser i 2021, hvoraf ca. halvdelen 

af medarbejderne og lederne lokaliseres vest for Storebælt og den resterende halvdel øst 

for Storebælt. I dag er medarbejdere og ledere i Selskab lokaliseret på 17 adresser.  
 

Tabel 1. Målbillede for Selskab 2021 

 Lokalitet Antal 

København  203 

Høje-Taastrup 66 

Fredensborg 75 

Odense 36 

Haderslev 47 

Skive 29 

Aarhus 137 

Horsens 39 

Aalborg 25 

Selskab i alt 657 
 

Note: Tabellen er baseret på de seneste konsoliderede tal fra februar 2018 ekskl. rekrutteringer. Det forventes, at selskabs-

skatteområdet opnormeres frem mod 2021 til ca. 725-775 medarbejdere. 
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