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1. Indledning 
 
Fors A/S har anmodet Mercuri Urval om at bistå i ansættelsesforløbet i forbindelse med ansættelse 
af en strategi- og organisationskonsulent med tiltrædelse 1. august 2019. 
 
Dette notat, som er udarbejdet af Mercuri Urval, vil blive anvendt til: 

 at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget i relation til organisationen, stillingen 
og profilen på den nye medarbejder 

 at udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt interesserede 
kandidater 

 at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og 
forventninger til den nye stillingsindehaver. Notatet anvendes således som grundlag for vurde-
ring af kandidaternes egnethed til stillingen. 

 
Notatet bygger på informationer og synspunkter fremkommet i forbindelse med interview med 
relevante nøglepersoner og i foreliggende skriftlige materiale. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Mercuri Urval, Mia Hvilshøj Dal, tlf. 2245 
1576.   
 
Finder du jobbet interessant, kan du søge stillingen via www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-
06035), hvor ansøgning og CV uploades. Ansøgningsfristen er den 23. april 2019, kl. 10.00. 

2. Om Fors A/S 
 

2.1 Generelt 

Fors A/S er en offentligt ejet forsyningsvirksomhed i Holbæk, Lejre og Roskilde. Vi leverer vand og 
fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald. I alt rammer vi hver dag 190.000 kunder med 
et eller flere af vores produkter. Vi har monopol på vores ydelser, og det forpligter os til at være 
effektive og gøre det nemt at være kunde.  Vi har stor respekt for vores kunder og vil være den 
forsyningsvirksomhed, som skaber den bedste kundeoplevelse. Det gør vi ved at arbejde smartere, 
lytte til kunderne og levere bæredygtige løsninger, der tager højde for fremtiden. 
 
Fors A/S omsætter for ca. 670 mio. kr. om året og beskæftiger ca. 200 medarbejdere, der har 
arbejdssted i enten Holbæk eller Roskilde, og hvis opgave det er at skabe nye løsninger på 
fremtidens klima- og ressourceproblemer. 
 
Der er store forventninger og krav til os, både fra vores kunder og fra politisk hold. De forventer 
effektiviseringer og mest mulig værdi for pengene, bl.a. som konsekvens af klimaforandringer og 
forurening. Vi, i Fors A/S, er klar til de udfordringer, fremtiden bringer. Det er en krævende opgave, 
og det kræver mod til at tænke nyt, tale klart og skabe forandringer. Det mod forventes af alle 
ansatte. Alle arbejder med samme målsætning, nemlig “Vi skal være effektive, ressourcebevidste og 
innovative”. 
 

http://www.mercuriurval.dk/
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3. Om stillingen  
 

3.1 Opgave- og ansvarsområder 

Som strategi- og organisationskonsulent i Fors A/S bliver du en del af et team på fire kolleger i 
Ledelsessekretariatet, som beskæftiger sig med forretningsudvikling, strategi, bestyrelsesbetjening 
og sekretæropgaver. Afdelingen er en tværorganisatorisk enhed, som refererer til stabschefen. 
 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være: 

 Som en del af en stabsenhed tage ansvaret for virksomhedens strategiske mål 

 Gennemføre projektledelse på strategiske projekter (med fokus på forandringsledelse) 

 Understøtte projektledelsen hos projektejere (direktion) med ansvar for de strategiske projekter  

 Gennemføre relevante analyser i hele projektforløbet, herunder business cases og effekt-
vurdering 

 Servicere direktionen og til tider også bestyrelsen ifm. strategiske projekter og indsatser 

 Drive optimeringsforløb og facilitere workshops 

 Deltage i udviklingen af metoder og værktøjer, samt træne og støtte andre heri. 
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3.2 Succeskriterier 

Den kommende strategi- og organisationskonsulent skal selvstændigt og i samspil med resten af organisa-
tionen bl.a. arbejde med følgende succeskriterier:  

 Understøtte direktionen i varetagelse af det overordnede ansvar for de strategiske projekter og 
indsatser 

 Understøtte på forskellig vis de ansvarlige i direktionen i deres projektejerskab af de strategiske 
indsatser 

 Supportere og til tider også skubbe på for udviklingen og fremdriften i de strategiske projekter, 
indsatser og målopfyldelse  

 Geare organisationen kontinuerligt i at arbejde med strategiske mål og god projektledelse. 

4. Kravprofil 
 
Nedenfor beskrives de væsentligste forventninger til kandidatens erfaringer, faglige baggrund og 
personlige kompetencer. 

4.1 Faglige kompetencer og erfaringer 

Det forventes, at den kommende strategi- og organisationskonsulent besidder følgende relevante 
faglige erfaringer og kompetencer: 

 Relevant videregående uddannelse, fx inden for samfundsvidenskab eller økonomi  

 Minimum 5 års erfaring fra en lignende stabsfunktion i en større organisation eller fra lignende 
ansvarsområder som ekstern konsulent. 

 God erfaring fra en politisk styret organisation er en fordel 

 Interesse i og stærk viden om projektledelse, som gør dig i stand til at gennemføre udviklings-
projekter med høj grad af forandringsledelse 

 Erfaring med gennemførelse af organisationsudvikling med henblik på optimering og 
effektivisering, fx også inden for it-effektiviseringsmulighederne 

 Kendskab til forsyningsbranchen er en fordel 

 Kendskab til ISO-certificering er en fordel. 

4.2 Personlige kompetencer 

Det forventes, at den kommende strategi- og organisationskonsulent besidder følgende relevante 
personlige kompetencer: 

 Du tager proaktivt initiativer og har fornemmelse for, hvor dit fokus skal rettes for at komme i mål 

 Du har gode samarbejdsevner og skaber selv gode relationer til kolleger på alle niveauer i 
organisationen 

 Du formår at servicere og supportere samtidig med, at du har gennemslagskraft til at komme 
igennem med den strategiske dagsorden 

 Du har stærke formidlingsevner både mundtligt og skriftligt 

 Du er selvstændig og kan lede udad og opad 

 Du er struktureret og har styr på både overblikket og detaljen.  
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5. Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 37 timer om ugen. Strategi- og organisationskonsulent ansættes som funktionær, og 
lønnen fastsættes efter kvalifikationer og uddannelsesmæssig baggrund. Det primære arbejdssted er 
i Roskilde, men det forventes, at man kommer rundt i hele organisationen, og kommer bl.a. også til 
at benytte kontoret i Holbæk.  

6. Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 26.04.2019, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler. Herefter indkalder 

Mercuri Urval de udvalgte kandidater til samtale 
29.04.2019 

Indledende samtalerunde  06.05.2019 fra kl. 10.00 

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

Rapportering og 2. samtalerunde  15.05.2019 fra kl. 11.00 

Forhandling og ansættelse Efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 01.08.2019 

 
 


