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Indledning 

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse 

af en indkøbs- og kontraktchef.  

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med flere hos Lyngby-Taarbæk Forsyning. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for den ansættende direktør og Mercuri Urval 
i relation til opgaveområdet og profilen for indkøbs- og kontraktchefen, 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. 

 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med både direktøren for Økonomi og 
Administration samt den administrerende direktør.  

Kontaktoplysninger og ansøgning 

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

kontakte Mia Hvilshøj Dal, Mercuri Urval, på telefon 2245 1576 eller e-mail: 

mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com (OBS: ferie i ugerne 29, 30 og 31). Alle henvendelser vil blive 

behandlet fortroligt, og Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vil ikke blive orienteret uden forudgående 

aftale herom.  

 

Det er også muligt at kontakte direktøren for Økonomi og Administration Marianne Taanum Bak på 

telefon 4177 9709 (OBS: ferie i ugerne 28, 29 og 30).  

 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Nina Marie Ingvartsen, telefon 2299 4155, 

e-mail: nina.marie.ingvartsen@mercuriurval.com (OBS: ferie i ugerne 28, 29, 30 og 31). 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-07575). Ansøgningsfristen udløber d. 13. august 2020 kl. 10.00.  

Om Lyngby-Taarbæk Forsyning 

Lyngby-Taarbæk Forsyning har ansvaret for at levere rent drikkevand og håndtere spildevand og affald 
for borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden driver de Mølleåværket – et renseanlæg, der 
modtager spildevand fra Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. 
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning er et aktieselskab, der er 100 % ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. 

mailto:mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com
mailto:nina.marie.ingvartsen@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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Mølleåværket A/S er dog ejet af Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. 
Forsyningsselskabet er brugerfinansieret, og virksomhedens økonomi hviler i sig selv. Det betyder, at 
et eventuelt overskud enten bruges på investeringer eller betales tilbage til kunderne gennem lavere 
priser.  
 
I Lyngby-Taarbæk Forsyning gør vi en forskel for vores kunder – hver dag. Vores arbejde er nemlig 
fundamentet for en hverdag, hvor kunderne er sikret rent drikkevand i hanerne, og hvor deres affald 
og spildevand bliver håndteret og behandlet på den bedste måde, både økonomisk og miljømæssigt. 
Samtidig fortjener vores kunder et højt serviceniveau og en tydelig kommunikation om det arbejde, vi 
laver. 
 
Vores løsninger skal også række ind i fremtiden og sikre forsyningssikkerhed til kommende 
generationer. Vi er derfor i en rivende udvikling og har blandt andet fokus på, hvordan vi kan udnytte 
ressourcerne i vand, spildevand og affald.  
 
Vi er ca. 75 ansatte, og kendetegnene for vores hverdag er høj faglighed, godt humør og en kultur 
præget af samarbejde og professionelt fokus på de mange vigtige og spændende opgaver. I 2020 skal 
vi fx færdiggøre vores nye og fremtidssikrede vandværk, renovere mange kilometer vand- og 
spildevandsledninger, klimatilpasse centrale områder i Lyngby og forberede en udvidelse af vores 
affaldsordning.  
 
Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsyning på www.ltf.dk. 

Den aktuelle situation 

Lyngby-Taarbæk Forsyning står over for en betydelig vækst i forbindelse med drifts- og 
anlægsprojekter. Dette giver anledning til et ønske om at udvikle organisationen og ledelsen af 
virksomheden, herunder at effektivisere og professionalisere hvordan vi arbejder. Som et led i dette 
arbejde oprettes en ny indkøbsfunktion, hvor der først og fremmest skal ansættes en ny indkøbs- og 
kontraktchef, der får ansvaret for at stå i spidsen for denne udvikling.  
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning har et årligt driftsbudget på ca. 200 mio. kr., og hen over de kommende 
år er der anlægsprojekter for mere end 1 mia. kr. Det er derfor helt afgørende, at indkøbene foretages 
på optimale betingelser, og at der både er overblik og maksimal udnyttelse af omkostningerne.  
 
Derfor har Lyngby-Taarbæk Forsyning, som en del af rejsen med målrettet at effektivisere og 
professionalisere virksomheden, valgt at samle alle indkøb ét sted – og starter med at oprette en stilling 
som indkøbs- og kontraktchef. Det er hensigten, at den kommende indkøbs- og kontraktchef i tæt 
samspil med direktionen skal opbygge det grundlæggende fundament for en professionel, effektiv og 
omkostningsreducerende indkøbsfunktion på tværs af virksomheden.  
 
Den nyoprettede stilling giver altså rig mulighed for at påvirke og præge – ikke alene egen stilling og 
ansvarsområde, men også i at opnå en central rolle på tværs af hele virksomheden.  

  

http://www.ltf.dk/
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Stillingen som indkøbs- og kontraktchef 

Organisering, opgaver og ansvar  

Lyngby-Taarbæk Forsyning er organiseret i en projektafdeling, en økonomi- og administrations-
afdeling og en forsyningsafdeling. I forsyningsafdelingen er der driftsenheder, som varetager den 
daglige drift og vedligeholdelse af Mølleåværket, forsyningsnettet, vandværkerne og genbrugs-
stationen (se nedenstående organisationsdiagram). Indkøbs- og kontraktchefen refererer til direktøren 
for Økonomi og Administration og kommer også til at have tæt sparring og dialog med de øvrige 
direktionsmedlemmer. 

 

Indkøbs- og kontraktchefen har til opgave at opbygge en central indkøbsfunktion med fokus på, at 
Lyngby-Taarbæk Forsyning opnår de bedste aftaler i alle indkøb - både i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser samt i bygge-, drifts- og anlægsopgaver. Chefen skal sikre, at Lyngby-Taarbæk 
Forsyning opnår de bedste priser og vilkår i alle kontrakter og indkøb samt opbygger dels relevante 
paradigmer og metoder og dels opnår korrekt og tilstrækkelig opfølgning (contract management) i alle 
virksomhedens indkøb og kontrakter.  
 
Desuden er det også indkøbs- og kontraktchefens ansvar at sikre videndeling, overblik og opfølgning, 
samt fungerer som sparringspartner og faglig og ledelsesmæssig støtte for ledelse og projektledere. 
Det betyder, at den kommende indkøbs- og kontraktchef får til opgave at:  
 

 Tage ansvar for indgåelse af alle typer af kontrakter samt sikre det samlede overblik og styring af 
alle Lyngby-Taarbæk Forsynings kontrakter. 

 Opbygge en enhed for indkøb og kontraktstyring. 

 Være ansvarlig for alle udbud i Lyngby-Taarbæk Forsyning.  

 Forhandle og kvalitetssikre kontrakter og indkøb (contract management). 

 Sikre virksomhedens generelle kontraktstyring og -opfølgning, herunder kvalitetssikre leverandør-
kontrakter og opfølgning herpå. 
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 Holde overblik over indkøb og sikre, at Lyngby- Taarbæk Forsyning får de bedste priser ved indkøb 
af varer og tjenesteydelser samt i bygge-, drifts- og anlægsopgaver. 

 Opbygge og vedligeholde relevante metoder og paradigmer i forhold til udbudsprocesser, indkøb 
og kontrakter.  

 Udfordre, rådgive og sparre med ledelse og projektledere på, hvordan Lyngby-Taarbæk Forsyning 
opnår de bedste vilkår. 

 Sikre gennem netværk og personlig erfaring, at der kontinuert følges ”best pratice” samt sikre et 
solidt kendskab til en bred skare af kvalificerede leverandører. 

 Holde sig selv og virksomheden opdateret inden for nyeste viden på indkøbs- og udbudsområdet.  

Succeskriterier 

Indkøbs- og kontraktchefens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende 

hovedkriterier, idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som indkøbs- og 

kontraktchefen skal tilpasse sig: 

 

Efter 12 måneder vil indkøbs- og kontraktchefen endvidere blive vurderet på, at: 

1. Der er opbygget en solid platform med gode procedurer, de indledende paradigmer og metoder 

for en velfungerende indkøbsfunktion inkl. tilstedeværelse på rette udbudsportal.  

2. Der er gennemført de første udbudsprocesser, hvor omkostningerne og effektiviteten er tilgodeset 

i kombination med god kvalitet og relevans.   

3. Fundamentet, linjen og organiseringen af en indkøbsfunktion i Lyngby-Taarbæk Forsyning er 

fremlagt, diskuteret og besluttet i direktionen.  

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: 

 Solid erfaring med indkøbs- og kontraktstyring, med indsigt i udbudsloven samt eventuelt 

forsyningsdirektivet , og vant til at forhandle og indgå rammeaftaler. 

 Erfaring fra lignende opgaver fx fra energi-, forsynings-, entreprenør- eller byggebranchen. 

 Kendskab til og erfaring med at sikre en forretnings- og økonomiforståelse i udbudsprocesserne. 

 Det er en væsentlig fordel at have en akademisk uddannelse, gerne cand.merc.jur. eller 

cand.jur.  

 Det er en fordel at have ledelseserfaring, alternativt haft et selvstændigt fagligt ansvarsområde.  
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Personlige kompetencer og egenskaber 

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

 Udpræget kommerciel og udviklingspræget DNA 

 Evner at holde overblikket 

 Analytisk og god sans for prioritering 

 En stærk og professionel forhandler 

 Nysgerrig og i stand til at sætte sig ind i tekniske problemstillinger 

 Arbejder selvstændigt og systematisk 

 Kan planlægge og drive smidige processer 

 Følger op og får afsluttet opgaverne 

 Netværks- og kontaktsøgende for at skabe værdifuldt samarbejde på tværs med mange forskellige 
typer mennesker og interessenter. 

Ansættelsesvilkår 

Indkøbs- og kontraktchefen bliver ansat i henhold til relevant overenskomst indgået med KL i forhold 

til din faglige baggrund, erfaringer og kvalifikationer.  

 

Der forventes tiltrædelse d. 1. oktober 2020 

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist d. 13. august 2020 kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde d. 14. august 2020  

Indledende samtaler d. 18. august 2020 

Test, personvurdering og referencetagning ml. første og anden samtalerunde.  

Rapportering og anden samtalerunde d. 27. august 2020 

Forhandling og ansættelse d. 28. og 29. august 2020 

Tiltrædelse d. 1. oktober 2020 

 


