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Indledning 

Dansk Affaldsforening har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en ny 

direktør, da den tidligere direktør har besluttet at søge nye veje.  

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 

interview med flere hos Dansk Affaldsforenings sekretariat, bestyrelse og medlemsskare.  

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 

relation til opgaveområdet og profilen for direktøren, og danner således grundlag for udvælgelse af 

kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  

 

Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

• Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen-

/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

• Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 

forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 

består af følgende: 

• Mads Jakobsen, Nomi4s (Formand)  

• Per Bødker Andersen, Energnist  

• Bünyamin Simsek, AffaldVarme Aarhus 

• Mads Søndergaard Thomsen, Odense Renovation 

• Thomas Møller Nielsen, Halsnæs Forsyning  

• Nana Winkler, sekretariatsmedarbejder  

• Jens Bomann, sekretariatsmedarbejder  

 

Den samlede bestyrelse er desuden inviteret til at deltage i anden samtalerunde.  

 

Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 

frem til 2.samtale, hvorefter bestyrelsen samt de to udpegede sekretariatsmedarbejdere træffer den 

endelige afgørelse om ansættelse i forbindelse med 2. samtalerne.  

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 

kontakte direktør Jesper Lund, Mercuri Urval, på telefon 4045 3435 eller e-mail: 

jesper.lund@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Dansk Affalds-

forening vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Herudover kan bestyrelsesformand 

Mads Jakobsen kontaktes på telefon 2032 3486. 
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Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, e-

mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 

(referencenummer: DK-08595). Ansøgningsfristen udløber den 3. oktober 2021 kl. 23.59.  

Om Dansk Affaldsforening  

Dansk Affaldsforening er en interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. Dansk 

Affaldsforening skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. Foreningen har 56 

medlemmer bestående af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i 

Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og håndterer husholdningsaffald og 

erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. 

Foreningen skal fastholde og styrke det offentlige ejerskab som fundament og udgangspunkt for 

offentligt-privat samarbejde i sektoren. Dansk Affaldsforening arbejder for den grønne omstilling og 

den cirkulære økonomi med udgangspunkt i affaldshierarkiet, grøn energiforsyning, rene 

ressourcestrømme og de dobbelte bundlinjer. 

Vision  
Dansk Affaldsforenings vision er at skabe sammenhæng mellem den cirkulære økonomi, et grønt 

energisystem og en god samfundsøkonomi – med borgerne i centrum og fokus på lokal udvikling og 

forsyningssikkerhed. 

Mission   
Dansk Affaldsforenings mission er at varetage medlemmernes virksomhedsinteresser og sikre gode, 

enkle og langsigtede rammer og betingelser, for at kommuner og affaldsselskaber kan tilbyde borgere 

og virksomheder effektiv, miljørigtig affaldshåndtering og udnyttelse af affaldets materiale- og 

energiressourcer 

 

Foreningens formål  

• Skabe maksimalt gennemslag for medlemmernes virksomhedsinteresser. 

• Påvirke regulering, rammer og vilkår til gunst for medlemmerne, uanset om disse skabes i 

Folketinget, regeringen eller EU. 

• Skabe de bedst mulige rammevilkår for opgaveløsning på affaldsområdet. 

• Skabe de bedst mulige sammenhænge mellem affaldshåndtering, energiforsyning og 

ressourceudnyttelse. 

• Fremme samarbejde, vidensudveksling og vidensformidling mellem medlemmerne, samt med 

beslægtede organisationer, foreninger og andre. 

• Kvalificere viden og information til medlemmerne om ny lovgivning og nye initiativer nationalt og i 

EU samt om mulige konsekvenser af disse. 

• Forestå udvikling af teknisk, faglig viden, samt udrede konkrete eller generelle problemstillinger 

til såvel medlemmerne, som til andre. 

http://www.mercuriurval.dk/
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Medlemmer 

Vedtægterne for Dansk Affaldsforening giver mulighed for, at fælleskommunale selskaber, kommuner 

samt kommunalt ejede virksomheder kan blive medlem. Endvidere kan andre selskaber, som 

kommuner eller fælleskommunale affaldsselskaber via ejerskab have væsentlige interesser i, blive 

medlem. Endelig er der mulighed for at andre virksomheder, der håndterer affald, kan blive 

associerede medlemmer. 

Dansk Affaldsforenings strategi 2020-2023 – En del af løsningen  

Strategien består af tre spor. Det politiske spor er det, de to øvrige understøtter, men sporerne 

beskrives selvstændigt i den samlede strategi. 

 

Det politiske spor handler om de affaldspolitiske opgaver inden for genbrug, genanvendelse, affalds-

energi og deponi – herunder de regulatoriske opgaver.  

 

Public Affairs-sporet handler om foreningens kendetegn, praktiske interessevaretagelse, omdømme 

hos interessenter og kommunikation om foreningens politik specifikt og sektoren generelt. 

 

Organisation handler om medlemsinvolvering og arbejdet i foreningens sekretariat. 

 

Du kan læse hele strategiplanen her:  

 

Figur 1: De tre strategiske spor 

 

https://danskaffaldsforening.dk/sites/danskaffaldsforening.dk/files/media/document/Strategi%20for%20Dansk%20Affaldsforening%20-%202020-2023_En%20del%20af%20l%C3%B8sningen_final.pdf
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Organisation  

Dansk Affaldsforening består af en bestyrelse, interessefællesskaber, arbejdsgrupper, task forces, 

netværk og en ledelseskreds. Foreningens daglige drift varetages af et sekretariat bestående af 10 

medarbejdere.  

 

Bestyrelsen er foreningens besluttende organ. Ledelseskredsen består af repræsentanter fra 

medlemmernes administrative ledelse og har til formål at give input til foreningens interessevare-

tagelse.  

 

Derudover består foreningen af en række fora herunder, som rådgiver, leverer og genererer viden til 

sekretariatets interessevaretagelse. Du kan læse mere om organiseringen her. 

 

Figur 2: Organisering 

 
 

 

Den aktuelle situation 

Foreningens medlemmer varetager – og har dermed interesser i – alle former for affaldsopgaver; 

borgerrettet kommunikation, inddragelse, planlægning, indsamling, genbrugspladser, afsætning af 

genanvendelige ressourcer, affaldsenergianlæg, affaldsenergidistribution, deponering, sorterings-

anlæg, modtagestationer til farligt affald mv.  

https://danskaffaldsforening.dk/om-os/organisation


Direktør til Dansk Affaldsforening  |   7 

 

 

Branchen har blandt andet som led i klimaplanen fra 2020 været under stærk central politisk 

bevågenhed, og vil i de kommende år skulle forholde sig til omfattende organisatoriske reformer.  

 

Foreningens vigtigste opgaver i den kommende periode  

Klimaplanens konsekvenser for affaldsområdet  

I forbindelse med den samlede klimaplan, indgik et bredt flertal i folketinget i sommeren 2020, en aftale 

om hvordan affaldssektoren skal bidrage til indfrielse af de fælles overordnede klimamålsætninger.  

 

De konkrete konsekvenser af klimaplanen for affaldssektoren er endnu ikke klarlagt, men sikkert er 

det dog, at aftalen lægger op til en større ændrede organisering og selskabsgørelse af de kommunalt 

ejede anlæg – herunder affaldsenergianlæggene. Med aftalen følger en større statslig detailstyring af 

den kommunale affaldssektor.   

 

Hele aftaleteksten kan læses her 

 

Dansk Affaldsforeningen har forholdt sig kritisk til klimaplanen for affaldssektoren, men er fortsat 

optaget af at sikre de bedste vilkår for foreningens medlemmer. I det kommende år bliver det derfor 

en af foreningens vigtigste opgaver at forberede og understøtte medlemmerne i den omorganisering 

og omfattende forandrings- og implementeringsproces, som aftalen utvivlsomt vil medføre, ligesom 

det fortsat vil være afgørende at arbejde strategisk og målrettet med foreningens politiske interesse-

varetagelse.   

 

Dansk Affaldsforenings interessevaretagelse i lyset af affaldsaftalen  

På baggrund af de omfattende implikationer af klimaplanen for affaldssektoren, går Dansk 

Affaldsforening og medlemskredsen en fremtid i møde, hvor foreningen i endnu højere grad end 

tidligere skal være omstillingsparate, og hvor der skal arbejdes målrettet med den strategiske 

positionering i forhold til hvilke interesser, som foreningen for fremtiden skal og bør varetage.  

 

Denne proces skal give plads til, at foreningen kan gentænke sig selv og forholde sig til, hvordan 

fremtidens affaldsområde ser ud, og hvilke behov, der skal tilgodeses for at bevare og styrke 

foreningens og medlemmernes interesser og gennemslagskraft.  

 

Som konsekvens af, at foreningens medlemmer - i tråd med klimaaftalen for affaldssektoren – skal 

selskabsgøre affaldsenergien og i stigende grad sende store dele af affaldsopgaven i udbud, bliver 

det nødvendigt at afdække de potentielle udfaldsrum for foreningens for såvel som medlemmernes 

fremtid.  Det bliver en væsentlig opgave for direktøren i samarbejde med bestyrelsen, medlemmerne 

og sekretariatet at skabe en effektiv struktur og profil for foreningen under meget vanskelige og endnu 

uklare vilkår og rammer.  

 

https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf
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Stillingen som direktør  

Opgaver og ansvar  

Løbende strategisk og organisatorisk orientering og involvering af bestyrelsen  

Direktøren deltager i alle bestyrelsesmøder, og sikrer, at bestyrelsen til enhver tid er orienteret om 

tiltag og beslutninger af væsentlig betydning. Direktøren informerer proaktivet opad til bestyrelsen, og 

er ansvarlig for, at bestyrelsen altid besidder det bedst mulige beslutningsgrundlag.  

 

Direktøren og bestyrelsens samarbejde er baseret på gensidig tillid og en fælles ambition om at sikre 

og arbejde for de bedste rammer og vilkår for foreningens medlemmer. Det tætte samarbejde er en 

vigtig forudsætning for at kunne sætte en fælles retning for foreningen, hvor alle medlemmer er 

repræsenteret og tilgodeset i interessevaretagelsen.  

 
Kompetent varetagelse af medlemmernes interesser 

Som direktør er en af dine fornemmeste, men også en af de vanskeligste, opgaver at varetage 

medlemmernes interesser på bedst mulig vis. Det kræver et indgående kendskab til de forskellige 

medlemmer og deres – i nogle tilfælde – forskellige behov. Som direktør indgår du derfor i et tæt 

samarbejde med bestyrelsen og med direktører og ledere i den kommunale affaldssektor om den 

konkrete interessevaretagelse og om foreningens udvikling.  

 

Som konsekvens af klimaplanen for affaldssektoren, vil der i den kommende årrække ske en ændring 

i organiseringen hos medlemmerne, og foreningen skal i den sammenhæng bistå og imødekomme de 

nye behov, som ændringerne måtte medføre. Det vil utvivlsomt få en stor betydning for 

interessevaretagelsen, og foreningen vil i de kommende år se ind i en betydelig omorganisering, som 

skal ledes og drives af den nye direktør.  

 

Repræsentere foreningens interesser i offentligheden  

Direktøren er foreningens ansigt og stemme udadtil, og arbejder for at sætte foreningens mærkesager 

på den mediemæssige og politiske dagsorden. Som direktør repræsenterer man ydermere 

medlemmernes interesser over for centraladministrationen, folketinget og øvrige interessenter, og 

arbejder i den forbindelse for at skabe synlighed og gennemslagskraft blandt centrale 

beslutningstagere.  

 

Hovedparten af reguleringen af affaldssektoren udspringer af EU-regulering, hvorfor også arbejdet op 

mod EU-Kommissionen vil være en betydelig del af arbejdet. Foreningen er medlem af to europæiske 

interesseorganisationer, og direktøren vil være ansvarlig for engagement og deltagelse i disse.  

 

Daglig ledelse af foreningens sekretariat  

En forudsætning for foreningens succes er, at direktøren sørger for løbende og kompetent at lede og 

fordele arbejdet i foreningens sekretariat. Sekretariatet består af 10 dygtige og engagerede medar-

bejdere, som er specialister indenfor deres område. Direktøren har ansvaret for at udstikke kurs, tage 

beslutninger og prioritere opgaver. Det ansvar praktiseres gennem inddragelse af relevante medar-

bejdere med åbenhed omkring processer og beslutninger. Medarbejderne er meget selvkørende, men 

det er nødvendigt med synlig ledelse, feedback og anerkendelse.  

 



Direktør til Dansk Affaldsforening  |   9 

 

Det er direktørens opgave at vurdere og sikre en effektiv drift, så sekretariatets ressourcer står mål 

med foreningens strategiske prioriteringer og så organisationens ressourcer udnyttes mest effektiv og 

har samme fokus på de fælles overordnede mål. Ydermere er det direktørens ansvar at sikre et godt 

og inspirerende arbejdsmiljø.  

Succeskriterier 

Direktørens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet efter følgende hovedkriterier, idet 

situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som direktøren skal tilpasse sig: 

 

På kort sigt vil direktøren primært blive vurderet på at have: 

1. Etableret sig som en engageret, tillidsvækkende og kompetent direktør, som er drevet af en 

oprigtig interesse for affaldsområdet 

2. Opnået følgeskab i et godt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen  

3. Etableret den indledende kontakt til relevante interessenter, herunder KL, centraladministra-

tionen og andre relevante brancheorganisationer  

4. Demonstreret kompetent lederskab i relation til bestyrelsen og sekretariatet  

 

På længere sigt vil direktøren endvidere blive vurderet på: 

1. Sammen med bestyrelsen have beskrevet en fremtidig strategi for Dansk Affaldsforenings 

fremtidige indsatsområder  

2. Sammen med bestyrelsen og medlemskredsen have udviklet organisationen, så den på bedste 

vis er i stand til at varetage medlemmernes interesser i den nye kontekst 

3. At have bidraget til at Dansk Affaldsforening fortsat opleves som en kompetent rådgiver, dialog- 

og samarbejdspartner på affaldsområdet  

4. At medlemmerne oplever Dansk Affaldsforening som deres centrale og værdiskabende 

organisation 

Den ideelle profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 

kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

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

• Relevant uddannelse på kandidatniveau, gerne suppleret med en lederuddannelse  

• (Personale)ledelseserfaring  

• Erfaring med bestyrelsesbetjening i en politisk organisation 

• Solid erfaring med interessevaretagelse 

• Gerne erfaring fra miljø, energi- eller forsyningssektoren  

• Gerne branchekendskab 
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• Betydelig erfaring med mediehåndtering samt strategisk og politisk kommunikation  

• Er vant til at basere beslutninger på baggrund af grundig analyse  

• Har viden om og forståelse for regulering af offentlig infrastruktur, rammerne for kommunernes 

driftsaktiviteter og effektivt offentligt ejerskab 

• Har netværk og relationer i (branche)relevante faglige og politiske miljøer  

Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

• Stort personligt drive, der motiverer og skaber energi i samarbejdsrelationerne. 

• Skal kunne lede i en omfattende forandrings- og implementeringsproces, som kører sideløbende 

med hinanden. 

• Stærke kommunikative evner – skal kunne kommunikere både mod det politiske niveau, 

offentligheden og internt i organisationen. 

• Skal kunne agere i en medlemsdrevet organisation med de modsætninger og interesseforskelle, 

det indebærer – og samtidig sikre fremdrift og bevægelse.  

• Gode lederegenskaber – Er tilstedeværende og nærværende i et dygtigt og selvkørende 

sekretariat.  

• Stærke relationelle kompetencer, og evner at opbygge relationer og netværk ift. politiske aktører, 

de statslige forvaltninger, relevante brancheorganisationer og øvrige interessenter.  

• Er i stand til at lodde stemningen blandt foreningens medlemmer  

• Forståelse for og kendskab til det kommunale ejerskab og dets vilkår  

• Politisk tæft – Har forståelse for, at Dansk Affaldsforening både har politik ’i forhaven’ udadtil 

mod Christiansborg og ’i baghaven’ mod det kommunale bagland.  

• Stærke strategiske og analytiske evner 

• Betydeligt personligt mod og en robusthed, som sikrer, at der besluttes og handles, når der er 

behov - også under modstand og i modvind. 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes på kontraktvilkår efter nærmere forhandling. Lønniveauet tager 

sit afsæt i ansøgerens kvalifikationer. 

 

Der tilstræbes tiltrædelse d. 1. december 2021.  
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Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist D. 3. oktober 2021 kl. 23.59  

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde D. 5. oktober 2021 

Indledende samtaler D. 7. oktober 2021 

Test, personvurdering og referencetagning Mellem 1. og 2. samtalerunde 

Rapportering og anden samtalerunde D. 27. oktober  

Forhandling og ansættelse Umiddelbart efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse D. 1. december 2021 eller snarest 

muligt herefter 

 


