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 Situationen 

 
▪ Sønderborg Forsyning (SF) er et multiforsyningsselskab med store ambitioner 

og visioner if. til at sikre bæredygtig forsyning. Selskabets kerneforretningsom-

råder er vandforsyning, spildevandshåndtering, affaldshåndtering og fjern-

varme, hvor man flere steder renoverer og bygger nyt – fx nyt rensningsanlæg, 

ny kloakseparering og nyt vandværk. Men SF har også flere interne tværgående 

og samskabende projekter, hvor fællesnævnerne er bæredygtighed, grøn 

omstilling og ressourceoptimering som fx grøn fjernvarme til Nordals, 

forbedrede IT-løsninger, indsamling og håndtering af genanvendeligt affald og 

en endnu bedre kundeservice 

▪ Sønderborg Forsyning er ikke kun ambitiøse if. til kerneforretningerne og 

interne synergier. SF’s har ligeledes store visioner if. til samarbejde med de 

mange aktører nationalt, men især i Sønderborg og omegn, som ligeledes 

arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling, ligesom man er en aktiv del af 

Sønderborg Kommunes klimastrategi. SF deltager i og er drivende i flere større 

tværgående projekter som fx Project Zero (https://www.projectzero.dk) og 

Lillebælt Syd Vindmøllepark (https://lillebaeltsyd.dk/). Den nye direktør skal 

som erfaren netværker indgå som en markant drivende partner i disse projekt.   

▪ Sønderborg Forsyning er veldrevet med en sund økonomi og en stabil drift, der 

varetages af medarbejdere med høj anciennitet. Sønderborg Forsyning 

betegnes af medarbejderne som en spændende arbejdsplads med højt til loftet, 

frihed under ansvar og med solide medmenneskelige værdier.  

▪ SF’s bestyrelse har efter coronakrisen stærk fokus på at eksekvere på mange af 

de visioner og ambitioner, som er formuleret i ”Strategi 2020 – Sammen om 

ansvar for fremtiden” (link på side 5). Coronakrisen og et ledelsesvakuum har 

afstedkommet, at flere af projekterne – og især prioriteringerne heraf – har mis-

tet lidt momentum. Det er således én af den nye direktørs vigtigste prioriteter at 

sætte sig ind i disse projekter og prioritere ressourcer til eksekvering heraf.  

▪ Den nye direktør vil være omgivet af en kompetent bestyrelse, der kan bidrage 

til at drive strategien fremad, en chefgruppe med stor faglighed og ejerskab til 

organisationen og en engageret medarbejdergruppe, som ser frem til, at den 

nye direktør sætter sig i førersædet, prioriterer indsatser, kommunikerer med og 

til medarbejderne og kitter SF’s mange afdelinger sammen.   

 

 

 

 

 

 

 Organisationen 

 
▪ Sønderborg Forsyning er 100 % ejet af Sønderborg Kommune 

▪ Sønderborg Forsyning ledes overordnet af en bestyrelse, der består af 5 politisk 

valgte medlemmer; Ellen Trane Nørby (V), der er formand, Tom Hartvig Nielsen 

(S), der er næstformand, Daniel Staugaard (V), Jan Prokopek Nielsen (S) og 

Ganeswaran Shanmugaratnam (S), 2 forbrugerrepræsentanter: Krestina Buus 

Jeppesen og Erik Petz og 3 medarbejderrepræsentanter; Jens Bill, Rikke 

Kirkegaard og Jeppe Lorenzen. Bestyrelsen tiltrådte 1. januar 2022.  

▪ Sønderborg Forsyning har ca. 130 ansatte 

▪ Ledelsen i Sønderborg Forsyning består foruden af direktøren af en chef for 

udvikling og projekter, en administrationschef, en økonomichef, en IT-chef og 

en driftschef. Disse 5 chefer refererer direkte til direktøren og udgør SF’s 

ledelsesgruppe. Direktøren er ligeledes direkte leder for en afdelingsleder for 

ledelsessekretariatet. Leder af ledelsessekretariatet varetager kommunikation 

internt og eksternt samt PA-funktion for ledelse og bestyrelse.  

▪ Sønderborg Forsynings udvidede ledelsesgruppe består foruden af direktøren 

og de 5 chefer af i alt 7 afdelingsledere inklusive afdelingslederen for 

ledelsessekretariatet. Se i øvrigt link til organisationsdiagram på side 5.  

▪ Sønderborg Forsyning varetager administrationen, håndteringen og 

behandlingen af affaldet fra 74.000 personer, fordelt på ca. 35.000 husstande – 

hertil kommer ca. 2.250 sommerhuse og ca. 3.400 virksomheder. Affalds-

afdelingen driver også otte genbrugspladser, tre genbrugsbutikker, et 

genbrugsbyggemarked og et deponi 

▪ Sønderborg Forsyning står for driften af 5 rensningsanlæg, 80 

regnvandsbassiner, 572 pumpestationer og 1410 km ledningsnet 

▪ Sønderborg Forsyning står for driften af seks vandværker og leverer hvert år 2,6 

mio m³ rent drikkevand til sine kunder i Augustenborg, Gråsten, Nordborg og 

Sønderborg. 

▪ Sønderborg Forsyning leverer fjernvarme i Nordborg og er i gang med en kraftig 

udvidelse af fjernvarmenettet til bl.a. Svenstrup og Guderup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.projectzero.dk/
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 Stillingens roller og ansvarsområder 
 
▪ Direktøren har det overordnede ansvar for SF’s økonomi og ledelse.  

▪ Direktøren varetager den direkte kontakt og sparring med og er sekretær for 

bestyrelsen. Direktøren forventes loyalt at være bestyrelsens og dermed ejernes 

repræsentant og med overbevisning udfylde det givne mandat.   

▪ Direktøren skal kunne formidle tydeligt, transparent og konsekvent over for 

medarbejdere, samarbejdspartnere og medier. 

▪ Direktøren skal udfylde rollen som Sønderborg Forsynings synlige samlende 

figur – især over for medarbejderne, men også over for samarbejdspartnere og 

øvrige interessenter.  

▪ Direktøren er ambassadør for Sønderborg Forsyning over for alle eksterne 

samarbejdspartnere og forventes her at knytte relationer til gavn for 

virksomheden generelt – både if. til eksisterende, men også kommende 

projekter 

▪ Direktøren har det overordnede ansvar for projektøkonomien i SF’s mange 

renoverings- og byggeprojekter. Det er et stort ansvar – i samarbejde med den 

øvrige ledelse – at sikre, at denne økonomi i en tid med stigende priser ikke 

løber løbsk 

▪ Direktøren skal kunne varetage og være tilpas i rollen som midtpunkt i orkanens 

øje, hvor der er et stort ansvar for at kunne balancere mange interesser af både 

politisk som forretningsmæssig karakter.   

▪ Direktøren skal have interesse for den tekniske drift, men skal også evne at 

uddelegere tillidsfuldt og overlade ansvar til chefer og afdelingsledere 

▪ Direktøren skal have indsigt i den lovgivning, som regulerer forsyningsområdet, 

men direktøren skal ligeledes være skarp if. til at kunne søge sparring og 

ekspertbistand internt og eksternt for kompetent at kunne varetage sin rolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuelle opgaver og succeskriterier 
 

Inden for 6-12 måneder vil den nye direktør blandt andet blive målt på 

nedenstående:  

 

▪ At direktøren evner at udvise kompetent synligt lederskab på alle niveauer og i 

alle relationer især internt, men også eksternt 

 

▪ At direktøren evner at skabe følgeskab både i ledergruppen, men også bredt i 

organisationen 

 

▪ At direktøren har skabt respekt og tillid om sin person – både internt og eksternt 

 

▪ At direktøren har skabt sig et navn blandt samarbejdspartnere – især i relation 

til fjernvarmeudrulningen, Lillebælt Vind og Projekt Zero.  

 

▪ At direktøren har fået skabt sig et overblik over SF’s økonomi – herunder  

projektøkonomien i de mange renoverings- og byggeprojekter 

 

▪ At direktøren har fået et kendskab til og en forståelse for Sønderborg Forsynings 

kerneforretning - herunder de enkelte medarbejderes ansvarsområder  

 

▪ At direktøren i samarbejde med bestyrelsen og chefgruppen har fået prioriteret 

og lagt en plan for eksekvering og videreudvikling af Strategi 2020.   

 

▪ At direktøren har udvist evne til at udnytte ressourcerne omkring sig optimalt – 

både opad if. til bestyrelsen og nedad if. til medarbejderne 
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 Krav til baggrund 

 
Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

▪ Relevant – gerne videregående – uddannelse 

▪ Stærke ledelsesmæssige kompetencer – herunder erfaring med 

forandringsledelse og håndtering af store informationsmængder 

▪ Interesse for og nysgerrig på, men ikke nødvendigvis erfaring med forsynings-

sektoren  

▪ Erfaring med at være en samlende og anerkendende figur og brobygger mellem 

afdelingerne i en stor organisation.   

▪ Erfaring med ledelse af ledere – herunder tillidsfuld uddelegering af opgaver og 

ansvar. Skal evne at skrue ned for eget leder-ego og lade andre shine og dermed 

facilitere helhedstænkningen 

▪ Erfaring med udvikling af strategi og implementering og eksekvering heraf 

▪ Erfaring med konstruktivt samarbejde, samspil og sparring med en professionel 

bestyrelse 

▪ Indsigt i, forståelse og respekt for at lede et offentligt ejet selskab, som fungerer 

på markedsbetingelser, men som samtidig skal hvile i sig selv 

▪ Erfaring med at kunne beherske balancen mellem at være kompromissøgende 

og diplomatisk, men også kunne stå fast og skabe naturlig respekt og autoritet 

om sin person 

▪ Erfaring med og interesse for forretningsudvikling, lokalt networking og grøn 

omstilling  

▪ Skal have forståelse for og kunne navigere i og håndtere helikopterperspektivet 

i de langsigtede visioner og den daglige drift i afdelingerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ønsker til god ledelsesadfærd 

 
▪ Den nye direktør hos Sønderborg Forsyning skal evne såvel forandrings-, 

opgave- som relationsledelse. Direktøren bør ved sin tiltræden have fokus på at 

prioritere de 3 ledelsesrum korrekt.  

▪ 1. Relationsledelse: Efter en periode med corona og et vist ledelsesvakuum er 

der et stærkt ønske om, at den kommende direktør især udviser 

relationskompetence og således har fokus på følgeskab, afstemning, 

anerkendelse, respekt og motivation.  

▪ 2. Forandringsledelse: SF har store ambitioner og visioner og mange udviklings-

projekter i søen. Det er et ønske fra bestyrelsen, at disse projekter prioriteres og 

eksekveres, hvorfor den nye direktør også bør have fokus på at analysere 

strategier, prioritere, sætte retning og kommunikere dette klart og tydeligt.  

▪ 3. Opgaveledelse: SF har en stabil drift og et kompetent personale, som tager 

hånd om at sikre forsyningen. Den nye direktør skal derfor  i mindre grad bruge 

kræfter på den detaljerede daglig opgaveledelse, men bør finde en balance if. til 

at følge op på og understøtte den daglige drift og evt. assistere, hvis der opstår 

udfordringer. Direktøren bør dog have et stærk resultatfokus if. til 

udviklingsprojekter 

 

 

 

 

 

 



 

Sønderborg Forsyning, Direktør 
 

5/5 

 
Tidsplan  

 

▪ Ansøgningsfrist 04.09.2022 

▪ Udvælgelsesmøde 06.09.2022 

▪ Første samtale 09.09.2022 med deltagelse af hele ansættelsesudvalget og 

konsulenter fra Mercuri Urval 

▪ Test og referencer mellem 1. og 2. samtale 

▪ Anden samtale 19.09.2022 med deltagelse af hele ansættelsesudvalget og 

konsulenter fra Mercuri Urval 

▪ Tiltrædelse forventeligt 01.11.2022 eller snarest derefter 

 

 

 

 
Uddybende information  

 

▪ Link: Organisationsdiagram   

▪ Link: Sønderborg Forsynings strategi – ”Sammen om ansvar for fremtiden”  

▪ Løn: Der forhandles en direktørkontrakt på et niveau, der modsvarer stillingens 

krav og kandidatens kvalifikationer og potentialer. Kontrakten tager sit 

udgangspunkt i KL’s overenskomster 

▪ Arbejdssted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, DK-6400 Sønderborg 

 

 

 

 
Ansættelsesudvalg 

 

▪ Ellen Trane Nørby, formand for bestyrelsen (Formand for ansættelsesudvalget) 

▪ Tom Hartvig, næstformand i bestyrelsen 

▪ Repræsentant for chefgruppen Susanne Vesten, Chef for Projekt og Udvikling 

▪ Repræsentant for medarbejderne Jeppe Lorenzen, medarbejdervalgt bestyrel-

sesmedlem 

 

 

 

 
Kontaktoplysninger  

 

Formand Ellen Trane Nørby 

T: +45 6162 4258 

E: etn@sonderborg.dk  

 

 

Projektkoordinator, Mercuri Urval      

Lene Boesgaard 

T: +45 5076 1205 

E: lene.boesgaard@mercuriurval.com  

 

Direktør og Partner, Mercuri Urval   

Jesper Lund 

T: +45 4045 3435 

E: jesper.lund@mercuriurval.com 

 

Konsulent, Mercuri Urval,                 

Carsten Gløvermose Nielsen 

T: +45 3025 9801 

E: carsten.glovermose.nielsen@ 

mercuriurval.com  

 

 

https://sonfor.dk/wp-content/uploads/2022/07/organisationsdiagram-soenderborg-forsyning.pdf
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