Stillings- og personprofil

Økonomi- og kundechef
Provas – Haderslev Forsyningsservice A/S
Drikkevand, Spildevand, Affald og Genbrug i Haderslev Kommune
Maj 2019

Fakta om stillingen

Rekrutteringsproces

Opdragsgiver

Ansøgning

Provas A/S
Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev
tlf. 73 520 520, www.provas.dk

Send ansøgning med CV via www.provas.dk/omprovas/job/ senest onsdag 5. juni 2019, kl. 12.00.

Stilling
Økonomi- og kundechef hos Provas.
Stillingen omfatter økonomi- og kundeområdet i
Provas.
Provas omfatter selskaberne:
• Provas Holding a/s
• Haderslev Forsyningsservice a/s,
• Haderslev Vand a/s,
• Haderslev Affald a/s og
• Haderslev Spildevand a/s.
Provas kontor er beliggende på Fjordagervej 32 i
Haderslev, hvor økonomi- og kundechefen får sit
primære arbejdssted.
Reference
Direkte reference til administrerende direktør Esge
Homilius. Økonomi- og kundechefen indgår som del af
chefgruppen.
Økonomi- og kundechefen har 15 medarbejdere i
direkte reference.
Ledergrupper
Økonomi- og kundechefen indgår sammen med den
administrerende direktør, Plan og Projektchef og
Driftschefen i en strategisk chefgruppe og er en del af
lederteamet, der endvidere omfatter tre teamledere.
Du tilbydes
En chefstilling med ansvar og stor indflydelse, hvor du
deltager i de forretningsmæssige beslutninger. At
være del af en kultur med højt til loftet og en åben,
uformel og rummelig tilgang. En udfordrende og afvekslende hverdag, i tæt samspil med kompetente
kolleger.
Ansættelsen
Løn forhandles på baggrund af erfaring og kvalifikationer og med afsæt i KL’s chefoverenskomst.
Tiltrædelse pr. 1. august 2019.
Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Esge Homilius, Provas,
telefon 23 62 98 82 eller konsulent Niels Crone
Madsen, Crone Consulting, telefon 23 32 31 03.
Der henvises endvidere til Provas’ hjemmeside
www.provas.dk

Indkaldelse af kandidater
Fredag 7. juni 2019.
1. samtale med kandidater
Tirsdag 11. juni 2019, kl. 08.00 - 17.00
Samtalerne afholdes hos Provas.
Test
Der gennemføres test i uge 24/25 ved Crone
Consultings foranstaltning. Testen gennemføres i
København.
2. samtale med kandidater
Mandag 24. juni 2019, kl. 09.00 - 15.00. Samtalerne
afholdes hos Provas.
Aftale om ansættelse
Aftale om ansættelsesforhold senest fredag 28. juni
2019.
Første dag på job
Torsdag 1. august 2019.
Ansættelsesudvalg
Administrerende direktør Esge Homilius
Plan- og projektchef Trine Hadrup
Driftschef Malene Staub
Controller Borislav Radonic
Koordinator Jannie B. Westergaard
Kommunikationskonsulent Anders Grarup Jensen.
Endvidere medvirker ekstern rekrutteringskonsulent
Niels Crone Madsen, konsulent i Crone Consulting.
Andet
Kandidater skal være indstillet på at blive testet ved
Crone Consultings foranstaltning i København.

Vi støtter og supplerer hinanden, trives sammen
og lytter med begge ører. Det styrker helheden i
vores virksomhed.

Strategisk grundfortælling
Provas sørger for, at der kommer rent drikkevand ud
af hanerne i Haderslev Kommune. Vi sørger også for,
at kloakkerne fungerer, så spildevandet kan blive ledt
ned på vores rensningsanlæg. Skraldet tager vi også,
og så driver vi tre genbrugspladser, hvor vi hjælper
vores kunder med at sortere affald og genbrug.
Provas er et 100% kommunalt ejet selskab og alle,
der bor i Haderslev Kommune, er kunder hos Provas.
Vi er bevidste om det ansvar, vi har for at levere
ydelserne i den rigtige kvalitet og til den rigtige pris.
Vores kunder er udgangspunktet for alt, hvad vi gør,
og vi har løbende fokus på, at de er tilfredse.
Vi leverer kerneydelser inden for vand, affald og
spildevand til vores kunder.
•
Producerer og leverer vand til 10.805 kunder
•
Håndterer spildevand for 18.900 kunder
•
Håndterer affald for 21.618 kunder
Provas går efter at levere højt kvalificerede løsninger
på alle vores tre kerneområder – og altid bedre,
billigere og smartere. Derfor er vi altid på stikkerne:
Det handler nemlig om at få mest muligt miljø for
pengene og samtidig skabe løsninger, der holder langt
ind i fremtiden, så vi lever op til de stigende
økonomiske og miljømæssige krav i
forsyningssektoren.
Vi er født med et stort samfundsansvar: Vi bidrager til
vores kunders sundhed og levevilkår ved at sikre
fundamentale funktioner i det moderne samfund – og
imødekomme fremtidens klimaudfordringer i vores
løsninger.
Mennesker har til alle tider efterladt sig spor af levet
liv. Provas’ job er at hjælpe vores kunder med at
sætte mindre fodaftryk på kloden, så vi i fællesskab
kan skabe en ren og sund fremtid. Vi prioriterer at
bidrage til lokal vækst og uddannelse. Vi samarbejder
med kommune, erhvervsliv, kunder, skoler og
uddannelsesinstitutioner, fordi vi sammen kan hjælpe
hinanden med at skabe viden om, hvordan vi
minimerer de fodaftryk, vi sætter på kloden, og træffe
bæredygtige beslutninger.
Vi gør en forskel i det samfund, vi er en del af, og det
er vi stolte af.
Værdier
Vores værdier er de bærende elementer i vores kultur
og er fundamentet for vores holdninger og adfærd.
•

Professionel
Vi har fagligheden i højsædet. Kunderne kan
regne med, at vi løser opgaverne med høj faglig
standard og med omsorg for miljø og sundhed. Vi
udvikler løbende vores kompetencer.

•

Engageret
Vi er et team af engagerende medarbejdere, som
sammen og hver for sig gør os umage hver dag.

•

Proaktiv
Vi er på forkant med udviklingen, så vi kan tage
initiativet i rette tid. Vi er iderige og har mod på
at udvikle nye løsninger og metoder, så Provas er
med i front i branchen.

Forventninger til fremtiden
Provas er kundernes og erhvervslivets selskab. Vi er
optaget af, hvordan vi bedst skaber værdi i et stærkt
privilegeret samfund. Her har vi fokus på:
•
Åbenhed, tillid og tryghed – stærk
forsyningssikkerhed.
•
Udvide vores involverende dialogsøgende
tilgang.
•
Det skal være endnu mere enkelt og nemt at
være kunde.
Vi er fortløbende optaget at hvordan vi gennem
innovation og stærke businesscases, der
dokumenterer hvordan vi reelt høster rationalerne,
kan bevæge os op ad listen over de bedst
performende.
Vi er begunstiget af positiv politiske bevågenhed på
vandmiljøet og vi skal forstå et anvende denne
situation som løftestang til at sikre gode overordnet
løsninger.
Vi skal fastholde og udvikle det, at vi er stolte af
vores virksomhed, for det smitter positivt af – vi skal
ikke "puste os op" og være ”selvfede”, men ved at
skabe stærk værdi for borgerne, være en
arbejdsplads vi er glade for og samtidig at arbejde os
tættere på de andre forsyningsselskaber, der også gør
det godt.
Vi skal have et stærkere fokus på det vi kalder
”ledelseskæden” og som i virkeligheden er
sammenhængen i virksomheden; at vi har tydelige
hjørneflag og hjælper hinanden med at præstere
godt, hvad enten vi har gult tøj på eller sidder i
bestyrelseslokalet, så arbejder vi for forbrugerne og
kommende generationer – og vi skal hjælpe
hinanden. Ingen bryder sig om ubehagelige
overraskelser, så en afbalanceret, konkret og ærlig
dialog er vigtig – også med kommunen som er vores
ejer.
Endeligt skal vi videre og i mål med store projekter
som fx Ressourcecentrum Haderslev, smat udvikling
af eksterne samarbejder, opfølgning på anbefalinger
og erkendelser, der er et resultat af PwC’s aktuelle
gennemgang af Provas økonomifunktion og opfølgning
på anbefalinger og erkendelser, der er et resultat af
den aktuelle situationsanalyse af Provas organisation.

Struktur og organisationen
Selskabsstrukturen er illustreret i koncernoversigten
herunder.

Organisationen er illustreret i organisationsdiagrammet herunder.

Medarbejdere i Økonomi og kundeservice
Økonomi- og kundechefen har 15 medarbejdere i
direkte reference, der er:
•
2 controllere
•
3 økonomimedarbejdere
•
2 servicemedarbejdere
•
2 kommunikationskonsulenter
•
4 kundeservicemedarbejdere
•
1 kundeservicekoordinator
•
1 elev

Hoved- og nøgletal for koncernen
t.kr.

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Investeringer i materielle
anlægsaktiver
Balancesum
Egenkapital
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme til investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme i alt
Nøgletal
Overskudsgrad
Bruttomargin
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2018

2017

2016

2015

2014

-88.117
-249.836
-263.698
-2.982
12.034

470.000
312.667
298.333
-1.352
44.438

187.203
16.943
2.052
242
3.769

180.969
14.997
2.420
-621
1.472

183.219
36.602
25.789
257
-1.135

125.814
2.593.917
2.257.287

135.241
2.820.582
2.245.253

148.789
2.474.406
2.200.815

123.823
2.409.167
2.197.046

138.659
2.390.091
2.195.574

76.836

89.080

104.079

93.059

96.951

-125.946

-137.646

-149.010

-124.565

-170.755

45.172
-3.938

52.584
4.018

40.665
-4.267

15.950
-15.556

49.064
-24.740

8,3 %
15,5 %
87,0 %
0,5 %

10,3 %
17,5 %
79,6 %
0,6 %

1,4 %
9,1 %
88,9 %
0,2 %

1,9 %
8,3 %
91,2 %
0,1 %

14,1 %
20,0 %
91,9 %
-0,1 %

76

76

72

71

67

Stillingsprofil
Økonomi- og kundechefen for Provas har ansvaret for
afdelingen Økonomi og Kunder, der varetager alle
Provas stabsopgaver og dermed opgaver inden for;
Økonomi
IT
Kundeservice
HR, personalejura
Kommunikation
Administration, ledelsesinformation og
bestyrelsessupport
• Intern Service

•
•
•
•
•
•

- og leverer support til virksomhedens samlede
kernefunktioner.
Succeskriterier for økonomi- og kundechefen
Det er centrale succeskriterier, at du:
• Sammen dine medarbejdere effektivt skaber
tydelige resultater, der understøtter, at Provas
udvikler og realiserer strategiske målsætninger – du
går foran, viser vejen og sikrer, at strategien (også
for så vidt angår økonomi-, IT-, stabs- og
kommunikationsområdet samt Kundeservice) er
meningsgivende for alle
• Med din ledelse skaber glade og motiverede
medarbejdere, der i et engagerende arbejdsmiljø og
fællesskab oplever at have en tydelig retning samt
optimale rammer og vilkår for at fokusere på
opgaveløsning og resultatskabelse
• Af dine (ledelses-)kolleger opleves som en både
loyal, imødekommende, indlevende, udfordrende,
perspektivgivende og løsningsorienteret garant for
kundeservice, som situationsbestemt og med flair
for den forsyningsmæssige kontekst –sætter
standarden, systematisk følger op og faciliterer
kerneopgaven, når det gælder økonomi og
regnskab, personaleadministration, løn, intern
service, IT, kundeservice, kommunikation og stabs
funktioner samt forsyningsrelateret jura, udbudsjura
• Fokuserer på løsningen af tværgående opgaver i
samarbejde med resten af organisationen.
Økonomi- og kundechefens opgaver
• Er overordnet ansvarlig for resultatskabelsen på
økonomi- og kundeområdet i forhold til Provas
samlede økonomi og regnskab,
personaleadministration, løn, intern service, IT,
kundeservice, kommunikation og stabsfunktioner
samt forsyningsrelateret jura og udbudsjura
• Er overordnet ansvarlig for overholdelsen af den
fastsatte indtægtsramme samt realisere
effektiviseringskravet fra Forsyningssekretariatet
• Er ansvarlig for kontinuerligt at arbejde med
tværorganisatorisk optimering, herunder optimeret
ressourceanvendelse og tværorganisatorisk samspil
herom ud fra en helhedsbetragtning
• Er med din ledelse er fokuseret på at skabe
vilkårene for et spændende og godt arbejdsmiljø for
medarbejderne i hele organisationen.

Mere konkret er økonomi og kundechefens opgave, at
forestå
• Budgetlægning og budgetopfølgning, herunder
perioderapportering og budgetopfølgning
• Kvalificeret og rettidig ledelsesinformation og
rapportering
• Udarbejdelse af årsregnskaber, koncernregnskab og
skattepligtige indkomster
• Prognoser, afvigelsesanalyser og rentabilitetsberegninger bl.a. i forbindelse med effektiviseringer
og etablering af nye forretningsområder og løbende
ad hoc-opgaver
• Strukturering og effektivisering af forretningsgange
og opgaver så de understøtter driften optimalt
• Strategiudvikling, processer og styring i relation til
likviditet, finansiering, skat og belåning.
Ledelse af Økonomi og Kunder
Økonomi- og kundechefen
• Har det daglige chef- og budgetansvar for
kundeservice, økonomi og regnskab, , løn, intern
service, IT, kundeservice, kommunikation og stabsfunktioner samt forsyningsrelateret jura og
udbudsjura
• Løser den nære ledelsesmæssige opgave, der sikrer
en smidig, effektiv opgaveløsning i både drift og
udvikling af Økonomi og Kunder
• Har det daglige ledelsesmæssige ansvar for ansatte
(pt. 15 medarbejdere) i ovennævnte funktioner
• Udnytter potentialet hos afdelingens kompetente
medarbejdere, samtidig med at du sikrer løbende
målrettet kompetenceudvikling og skaber rammer,
der sikrer høj medarbejdertrivsel.
Strategisk ledelse og rådgivning
• Indgår i Provas’ chefgruppe og lederteam og
understøtter i kraft heraf varetagelsen af den
daglige og overordnede kollektive ledelsesopgave i
Provas
• Understøtter og rådgiver direktør, chefgruppe og
lederteam med sparring og rådgivning inden for
kundeserviceområdet, bl.a. i relation til
myndigheder, ejer og bestyrelse
• Bidrager til strategiudvikling og -implementering, og
at reguleringsmekanismer og benchmarking
adresseres i den strategiske proces
• Bidrager til den strategiske udvikling af selskabet,
herunder med at forholde sig til og at fastlægge
strategi og reguleringsmekanismer og benchmarking
• Har fokus på forandringsledelse i forbindelse med
strategiimplementering og andre ændringer.
Eksternt samarbejde
• Er opsøgende og i åben dialog både internt med
medarbejdere på tværs af organisationen og i
relation til udadrettede samarbejder, herunder i
forhold til andre forsyningsselskaber og eksisterende
samt potentielle nye samarbejdspartnere
• Repræsenterer Provas i relevante økonomi- og
kunderelaterede ledelses- og samarbejdsfora samt
erfagrupper
• Varetager dialog og aftaler med revisionsfirma,
banker, kreditinstitutter etc.

• Økonomi- og kundechefen er overordnet ansvarlig
for relationen til SamAqua, der er et såkaldt ’shared
service’ selskab, der leverer serviceydelser til
forsyningsvirksomheder.
Opgaver på kort sigt
• Etablering af en ny samlet organisatorisk enhed, der
varetager alle stabsopgaver på en måde, der
understøtter den fælles resultatskabelse
• Generelt en økonomisk vurdering af
omkostningseffektiviteten i vores måde at løse
stabsopgaver på, herunder fx vores udbytte ved at
være med i samarbejder
• Opfølgning på anbefalinger og erkendelser fra PwC’s
gennemgang, bl.a. langtidsbudgetter.
• Midlertidig økonomichef vil være til rådighed for at
sikre en god overlevering.
Opgaver på længere sigt
• Implementering af anbefalinger fra den netop
gennemførte Situationsanalyse vedrørende udvikling
af ledelsesrapportering
• At realiserer det af Forsyningssekretariatet
estimeret effektiviseringskrav.

Personprofil
Faglige kompetencer
Vi forventer, at du
• Har en økonomisk eller administrativ
grunduddannelse som HD-R, cand.merc.,
cand.merc.aud. eller tilsvarende med erfaring inden
for budget, regnskab og/eller revision
• Har solide ledelsesmæssige kompetencer og erfaring
med de særlige vilkår, som kendetegner ledelse i en
teknisk virksomhed fra en lignende stilling
• Har erfaring med som en aktiv spiller at indgå i et
lederteam på strategisk niveau
• Har kendskab til de forhold og vilkår, der gælder for
aktieselskaber og offentlige virksomheder
• Har erfaring med at tage ansvar for et aktieselskabs
regnskab, økonomistyring og økonomiske processer,
herunder IT- og systemunderstøttelse, således at du
kan indgå i direkte faglig sparring
• Har viden om og erfaring med at lede kundeservice
funktioner
• Har forudsætninger for sammen med kompetente
kommunikationskonsulenter at lede
kommunikationsområdet
• Har forudsætninger for sammen med kompetente
kundemedarbejdere og en koordinator at lede
kundeserviceområdet.
Det er ikke en forudsætning, at du har din erfaring fra
forsyningsområdet.
Uddybelse af ledelsesfaglige kompetencer
Vi forventer, at du
• Udøver synlig og dialogbaseret ledelse, opstiller
klare mål og situationsbestemt udviser fleksibilitet i
udøvelsen af ledelses- og arbejdsopgaver

• Med gennemslagskraft kan håndtere og drive
processer og omlægninger i de ønskede retninger
sammen med gennemførelse af sikker drift og
fagligt korrekte opgaveløsninger
• Er god til at uddelegere opgaver, yder sparring og
følger interesseret og engageret med i de mange
opgaver og projekter, som medarbejderne løser
• Er god til at motivere dine medarbejdere gennem
synlig og retningsgivende ledelse
• Har gode kommunikationsevner og kan let
forståeligt formidle faglige emner til udenforstående,
såvel skriftligt som mundtligt – også selv om der
forventes modstand og flere modstridende
synspunkter
• Har en coachende tilgang og i en vis udstrækning
giver faglig feedback
• Er god til at fortolke vision og strategi så
sammenhænge tydeliggøres på en – for den enkelte
medarbejder – vedkommende og motiverende måde
• Er god til at spotte medarbejdernes potentiale og
bevidstgøre om dette, så det udvikles og realiseres
• Er god til at bringe de forskellige fagligheder og
mennesker i effektivt samspil
• Er bevidst om at reflektere over resultater i eget
ledelsesarbejde og søger en høj kvalitet gennem
opfølgning på egne resultater og ved kollegial
sparring.
Personlige kompetencer
Vi forventer, at du:
• Er ambitiøs – på egne, ledelsens, dine
medarbejderes, økonomi- og kundeområdet og den
samlede organisations vegne
• Har en veludviklet analytisk tilgang til opgaver og
muligheder og samtidig udviser udviklingsorienteret
og innovativ adfærd
• Udstråler en naturlig robusthed og autoritet på en
behagelig og inviterende måde
• Er imødekommende, serviceorienteret og dynamisk i
din tilgang til andre mennesker
• Afbalanceret står op, står fast og står imod, når det
er nødvendigt for at være passende handlekraftig –
også når det gælder om at sige til og fra på egne og
medarbejdernes vegne
• Er team-orienteret i tilgangen til opgaver, ansvar og
samspil
• Er troværdig – og opleves som åben og oprigtig
• Evner at skabe tillid hos såvel medarbejdere,
ledelseskolleger og bestyrelse som hos eksterne
samarbejdspartnere
• Er empatisk, aktivt lyttende og god til at sætte dig i
andres sted
• Er modig og har lyst til at blive udfordret i en
teknisk- og udviklingsorienteret organisation – og er
den der af eget initiativ tager udfordringerne op
• Er engageret og lader dig begejstre ligesom du kan
begejstre andre
• Er uformel, humoristisk og ligefrem.

