Afdelingschef til
Projekt- & udvikling

Vil du med på holdet blandt et af landets mest visionære forsyningsselskaber ?
Brænder du for et job, hvor du får nøglerollen i, at vi når vores ambition ?
Er du forretningsorienteret, og trives du med at få afdelingen til at lykkes ?
Så er du måske vores nye afdelingschef for Projekt- & udviklingsafdelingen.

Om Skanderborg
Forsyningsvirksomhed a/s
Du bliver del af en virksomhed
med et klart formuleret mål om at

Skanderborg Forsyningsvirksomhed er en af landets mest moderne forsyninger.
En formuleret vision, vi har opnået på flere fronter, og som vi til stadighed bygger videre på
med et stærkt strategisk fokus på innovation og data.
Sammen med et voksende netværk af innovative partnere har vi skabt AquaGlobe – branchens
samlingspunkt for innovation og formidling af vandteknologi. AquaGlobe er retningssætter og
en datadrevet dynamo for partnerskaber i vandbranchen, som udfordrer, udvikler og involverer
løsninger og interessenter.

være Danmarks mest moderne
forsyning. Med partnerskabet
AquaGlobe, bestående af branchens mest ambitiøse spillere,
har vi banet vejen til at opfylde
visionerne for FNs verdensmål.
Som arbejdsplads giver AquaGlobe

Hvorfor vælge os?
Du får et spændende og udfordrende job med mulighed for at gøre en forskel for samfundet
og miljøet – lokalt og globalt. Dine primære arbejdsopgaver bliver at sikre flow, professionalisme
og udvikling i vores projekter. Fra det lille ”standardprojekt” over store udviklingsprojekter til
innovationsprojekter, der udføres i samarbejde med vores partnere i AquaGlobe.

en unik mulighed for at arbejde i

Du indgår i chefgruppen og kommer til at stå i spidsen for en afdeling med 12 ambitiøse og
fagligt kompetente medarbejdere, som vil udfordre dig på, at I sammen sikrer realisering af
målene for en professionel forsyning. Vores kompetenceniveau er højt, idet mange projekter
udføres in house.

Vi har et stort fokus på kompeten-

Med AquaGlobe følger naturligt et stort udviklingspotentiale for dig via partnerskabet, hvor du
får et tæt samarbejde med nogle af branchens bedste spillere. Samskabelse med kunderne
er desuden en integreret del af vores strategi og en naturlig del af vores projekter.

Virksomheden består af et stærkt

partnerskab med pt. 15 innovative
organisationer og dermed bidrage
til at løse en af verdens vigtigste
udfordringer – rent vand og sanitet.
ceudvikling og netværk, hvorfor du
har rig mulighed for at udvikle dig.

hold med 50 kompetente medarbejdere. Vi har stort fokus på et
godt arbejdsmiljø, og du vil opleve

Din arbejdsplads er med AquaGlobe også et besøgscenter for de bedste vandteknologiske
løsninger, hvorfor du vil opleve et livligt hus med besøg af alt fra tekniske fagfolk til delegationer
fra Sydafrika. Det er derfor vigtigt, at du trives i en hverdag, hvor drift og udvikling sjældent er
adskilt, og hvor alle bidrager til at løfte virksomhedens vision.
Om dig og dit nye job
Vi søger en chef, der formår at sikre, at effektiv drift kan balancere med et stort udviklingsfokus.
Du er dygtig til at eksekvere strategien og kan bringe din forretningsorienterede tilgang i spil i
ledelsen. Du har erfaring med forsyningsprojekter i bred forstand, inkl. data- og digitaliseringsprojekter og formår at udnytte værdien i data. Vi forventer derfor, at du har dokumenteret
erfaring med at gennemføre komplekse projekter.
Vi lægger særlig vægt på dine evner til at samarbejde med mange forskelligartede faggrupper,
da forsyningen består af en bred palette af kompetencer. Samtidig er samspillet med vores
ejer et vigtigt parameter, hvorfor erfaringer fra politisk ledede organisationer er et plus.
Du er en naturlig leder, der agerer rollemodel og er dygtig til at få det bedste ud af den enkelte
og teamet. Endelig har du en solid økonomisk og juridisk forståelse, der kombineret med din
forretningsforståelse skaber dig overblik i dagligdagen og muliggør proaktiv handling.
Vi foretrækker en kandidat med et naturfagligt fundament suppleret med ledelseserfaring
og/eller -uddannelse, og som kan se og forstå værdien i at samarbejde i partnerskaber.
Desuden er det kendetegnende for dig, at du
• Motiveres af ledelse samt af kerneopgaven
• Er eksekverende og struktureret
• Er nærværende, empatisk, nysgerrig og støttende
• Er åben og samarbejdende
• Er kommunikativ stærk, så du formår at skabe følgeskab og
relationer via dit væsen og dine evner til at se detaljen i helheden
Lønnen fastsættes i overensstemmelse med dine kvalifikationer.
Tiltrædelse efter aftale.
Sådan søger du stillingen
Ansøgningsfrist: den 14. januar 2019 med samtaler umiddelbart herefter.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Direktør Jens Bastrup på 2938 2844 / jfb@skanderborgforsyning.dk eller
Niels Sparre fra konsulentvirksomheden Mindbiz på 4071 1400 / ns@mindbiz.dk.
Ansøg stilling her

en åben tilgang og en uformel
tone. Velkommen i vores nye
domicil ved indgangen til skoven
og få kilometer til E45.

Læs mere på
www.skanderborgforsyning.dk
www.aquaglobe.dk

