
Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning A/S er 

ejet af Skanderborg Kommune. 

Kerneopgaven for Skanderborg 

Forsyning er at levere drikke-

vand af høj kvalitet og rense 

spildevand med omtanke og 

ansvarlighed for mennesker, 

samfund og natur. Samtidig 

medvirker forsyningen til miljø-

forbedringer og klimatilpasning 

med nytænkende anlægs-

projekter i samarbejde med 

Skanderborg Kommune. 

Vores stræben efter de bedste 

løsninger skaber et højt kvalifi-

ceret, tværfagligt miljø og unik-

ke muligheder for inspirerende, 

professionel udvikling i samspil 

med dygtige kolleger, samar-

bejdspartnere og forbrugere.

Vi er stolte af at løse vores 

opgaver, især når vi løser dem i 

fællesskaber. Fællesskaber med 

kommunen, med borgerne og 

med andre samarbejdspartnere, 

der deler vores interesse og 

ansvar for en bæredygtig forsy-

ning i fremtiden.

AquaGlobe er en udviklings-

platform og et videns- og for-

midlingscenter, hvor vi udvikler 

forsyningens kerneydelse i åbne 

partnerskaber og formidler ud-

viklingsprojekter og nyskabende 

løsninger til vores omverden.

Læs mere på  

www.skanderborgforsyning.dk

Skanderborg Forsynings forretningsområder er vandforsyning og afledning af spilde-
vand. Vi leverer cirka 1,1 mio. m³ vand til vores ca. 6.500 vandforbrugere og renser  
i omegnen af 4,8 mio. m³ spildevand fra forbrugere i hele Skanderborg Kommune.  
Vi varetager også afregning for private vandværker og drifter tømningsordningen  
for Skanderborg Kommune. 

Om dit nye job
En af vores erfarne kunderådgivere går i foråret 2022 på pension, og derfor søger vi allerede 
nu en ny kollega. Du får et spændende job, hvor det vigtigste er at sikre en professionel kunde-
service for vores forbrugskunder. Som kunderådgiver hos os får du meget varierede opgaver 
med stor indflydelse på eget arbejde og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Dine primære opgaver bliver opkrævning og afregning af forbrugskunder, håndtering af ind-
drivelse, telefonbetjening samt sagshåndtering. Vi arbejder hele tiden på at levere kunderåd-
givning af høj kvalitet. En vigtig opgave bliver derfor også procesoptimering og udvikling  
af kundeområdet herunder projektledelse af udviklingsprojekter. 

Du bliver en del af afdelingen Økonomi & Management med 12 imødekommende og engage-
rede kollegaer. Afdelingen varetager udover kunderådgivning også områderne kommunikati-
on, HR, intern service samt regnskab og regulering. Du kommer til at arbejde tæt sammen med 
vores anden kunderådgiver, og refererer til Økonomichef Jeanett Bak Jensen.
 
Om dig
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende.  
Det vigtigste er, at du har erfaring med kunderådgivning og afregning.

Derudover lægger vi vægt på, at du 

• minimum har tre års erfaring som kunderådgiver i en tilsvarende stilling

• har erfaring med afregning og inddrivelse

• har flair for brug af IT-systemer – erfaring med KMD Easy Energy og Envitrix er en fordel

• kan sætte dig ind i ny lovgivning, vurdere konsekvenser samt implementere ændringer 

• eventuelt har kendskab til forsyningsjura og persondataloven

• kan gennemføre mindre udviklingsprojekter.

Som person er du serviceminded og tydelig i din kommunikation – og kan i travle og pressede 
situationer holde hovedet koldt. Du trives med at være en holdspiller og er villig til at yde en 
ekstra indsats i spidsbelastende perioder, samtidig med at du også er selvkørende. Din tilgang 
i opgaveløsningen er systematisk, struktureret og ansvarsfuld. Andre vil sige om dig, at du er 
initiativrig og finder det naturligt at opbygge og optimere forretningsgange. Du er kvalitets- 
bevidst og har forståelse for samt forholder dig kritisk til data. 

Vi tilbyder dig
Et job med stor variation og høj grad af indflydelse med frihed under ansvar. Du bliver en del  
af et team med fokus på at sikre en professionel kundeservice og får god mulighed for at 
præge udviklingen af kundeområdet. Der vil være rig mulighed for faglige udfordringer og 
personlig udvikling. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og masser  
af imødekommende og engagerede kolleger, der omgås hinanden i en uformel og humoris- 
tisk tone. Vi vægter en god balance mellem drift og udvikling, plads til familien og en ’højt  
til loftet’-tilgang, som harmonerer med engagement, ansvarlighed og teamsamarbejde. 

Ansøgning     
Ansøgningsfristen er 22. juni. Samtalerne afholdes d. 28. juni og 2. juli. Inden en eventuel 
anden samtale, bliver du bedt om at udfylde en personprofil og en kognitiv test.  
Alle henvendelser behandles fortroligt og med diskretion.

Lønnen fastsættes efter kvalifikationer. Tiltrædelse pr. 1. september 2021.
 
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte 
• Jeanett Bak Jensen, Økonomichef, jbj@skanderborgforsyning.dk / tlf. 22 66 50 19 
• Josephine Haslund, fra konsulentvirksomheden INDKOM, jhh@indkom.dk / tlf. 28 29 37 28

 
Ansøg stillingen her

Vil du være med til at sikre en professionel kunderådgivning  
for Skanderborg Forsynings kunder? Er du skarp til data?  
Og trives du med at optimere forretningsgange og bidrage  
ind i udviklingsprojekter? Så er du måske vores nye kollega!

Kunderådgiver  
til kundeservice  
og afregning

http://www.skanderborgforsyning.dk
https://indkom.dk/jobunivers/?hr=show-job/74535&locale=da_DK

