Teamleder til
Data- & digitalisering

Vil du med på holdet blandt et af landets mest visionære forsyningsselskaber ?
Vi tilbyder et nyoprettet job, hvor din hovedopgave er at sætte turbo på vores
data- & digitaliseringsproces, så vi når vores ambitiøse strategiske mål.
Lyder det spændende – så er du måske vores kommende teamleder.

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

Skanderborg Forsyningsvirksomhed er en af Danmarks 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.

være Danmarks mest moderne
forsyning. Med partnerskabet
AquaGlobe, bestående af branchens mest ambitiøse spillere,

Sammen med et voksende netværk af innovative partnere har vi skabt AquaGlobe, som er
branchens samlingspunkt for innovation og formidling om vandteknologi. AquaGlobe er retningssætter og en datadrevet dynamo for partnerskaber i vandbranchen, som udfordrer, udvikler og
involverer løsninger og interessenter.

har vi banet vejen til at opfylde

Vi tilbyder dig bl.a.
Din stilling er nyoprettet og bygger videre på eksisterende strategier og tiltag. Opgaven er tredelt.
Du bliver teamleder for pt. tre kompetente medarbejdere, hvor du varetager personaleledelsen.
Du får derudover ansvar for opbygning og vedligehold af databaser og drift af applikationer.
Dit tredje ansvarsområde er organisatorisk i forhold til styrkelse af processer via samarbejde
internt og med partnere og øvrige interessenter.

en unik mulighed for at arbejde i

Du bliver som teamleder i Skanderborg Forsyning også en del af AquaGlobe. Det betyder, at
du indgår i en virksomhed præget af stor faglig diversitet, hvor du til dagligt arbejder sammen
med og kan trække på kolleger med mange forskellige kompetencer. Samarbejde med partnere
og samskabelse med kunder er en integreret del af vores strategi og en naturlig del af vores
projekter så vi vedbliver at skabe bedre og mere værdiskabende løsninger. AquaGlobe er også
et besøgscenter for de bedste vandteknologiske løsninger, hvorfor det er vigtigt, at du trives i
et dynamisk hus med mange besøg.

ceudvikling og netværk, hvorfor du

Om dig og dit nye job
Vi forestiller os, at du har:
• Faglig indsigt i datafangst og -migrering, databaser og applikationer
– gerne på forsyningsområdet
• Evnen til at omsætte komplekse problemstillinger i et let forståeligt sprog
– i tale og på skrift
• Indsigt i mulighederne i nye data og digitaliseringsdiscipliner (AI, ML, AR, VR)
• Personalejuridisk indsigt og generel høj ledelsesmæssig faglighed
• Strategisk forståelse og er analytisk stærk
• Organisatorisk interesse og forståelse
• Erfaring med opbygning af hydrauliske modeller og GIS-værktøjer
(en fordel, men ikke et krav)

en åben tilgang og en uformel

Desuden er det kendetegnende for dig, at du
• Motiveres af at levere høj kvalitet i samarbejde med eksterne
• Har et naturligt talent for koordinering og planlægning
• Er åben og lyttende samtidig med at du har gennemslagskraft
– både internt og eksternt
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

visionerne for FNs verdensmål.
Som arbejdsplads giver AquaGlobe
partnerskab med pt. 15 innovative
organisationer og dermed bidrage
til at løse en af verdens vigtigste
udfordringer – rent vand og sanitet.
Vi har et stort fokus på kompetenhar rig mulighed for at udvikle dig.
Virksomheden består af et stærkt
hold med 50 kompetente medarbejdere. Vi har stort fokus på et
godt arbejdsmiljø, og du vil opleve
tone. Velkommen i vores nye
domicil ved indgangen til skoven
og få kilometer til E45.

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

