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1. Indledning 

Fors A/S har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af en Business 

Controller.  

1.1 Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med flere hos Fors A/S. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for Business Controlleren, 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. 

1.2 Kontaktoplysninger og ansøgning 

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

kontakte Chefkonsulent Henriette von Essen-Leise Mercuri Urval, på telefon 2943 5048 eller på e-

mail: Henriette.von.essen-leise@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og 

Fors A/S vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  

 

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-08553). Ansøgningsfristen udløber den 13. august 2021 kl. 9.00. 

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. I Fors A/S er vi ’Sammen om natur i balance’. Det betyder kort sagt, 

at vi vil vores kunder, tager ansvar for vores påvirkning af naturen, og passer på vores brug af 

ressourcer. 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. 

http://www.mercuriurval.dk/
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Fors A/S omsætter for ca. 750 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”. 

 

 

 

 
3. Stillingen som Business Controller 

Business Controlleren hos Fors A/S er en ny rolle og en udvidelse af afdelingen. Den nye Business 

Controller bliver en del af afdelingen Økonomi, der består af syv finansielle controllere med ansvar for 

hver deres selskab heriblandt en faglig koordinator og en elev. Derudover er der tre økonomi-

medarbejdere, som fungerer som kreditorteam bl.a. med ansvaret for bogføring og fakturering. 

Desuden er der to Business Controllere, som er placeret i andre afdelinger med tæt samarbejde til 

økonomiafdelingen. 
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3.1 Opgaver og ansvar  

Den nye Business Controller forventes at arbejde målrettet med udvikling af organisationens interne 

processer for afrapportering og budgettering og at tilgå organisationen med et forretningsmæssigt 

perspektiv, da man i rollen vil være ansvarlig for at optimere, udvikle og sikre effektive og systematiske 

processer i rapportering og budgetoptimering.  

 

Den nye Business Controller skal understøtte økonomichefen i at få processer til at fungere i hele 

organisationen, og der vil derfor være mange snitflader og samarbejder på tværs af afdelinger og 

niveauer.  

 

I FORS’s strategi for området er der defineret følgende målsætninger: 

 

• Ved hjælp af Power BI kan vi gøre rapporter, analyser, grafer tilgængelige i real-time for organi-
sationen, så vi får bedre forudsætninger for at være på forkant og handle proaktivt.  

• Ved at automatisere og digitalisere med Power BI, kan vi lade teknologien overtage flere manu-
elle processer, så vi frigør tid, som kan bruges på at optimere og effektivisere andre steder i 
vores organisationer. Datakvaliteten vil samtidig blive styrket, da der ikke skal indgå så mange 
manuelle processer. 

• Ved at bruge data intelligent, kan vi få et unikt indblik i, hvor der skabes og destrueres værdi på 
tværs af vores selskaber, og få læring fra de bedst performende områder, til kontinuerligt at løfte 
barren i de øvrige områder 

 

Konkret betyder det Business Controlleren har følgende opgaver: 

 

Optimering og udarbejdelse af best practice for rapportering og budgetopfølgning 

Det bliver en væsentlig opgave for den nye Business Controller at arbejde med udvikling og 

effektivisering af processer og systemer for rapportering og budgetopfølgning. Det er en målsætning i 

afdelingen at forbedre og intensivere rapporteringen til den øvrige organisation. Nøgletal og budget-

opfølgning skal formidles på en forståelig, let og overskuelig måde til modtageren, og processen for 

rapportering skal systematiseres og forenkles, så den opleves ressourcebesparende for de involvere-

de i resten af organisationen.  

 

Implementering af Power-BI  

Det er afdelingens ambition i højere grad at benytte big-data for at sikre kvalificerede beslutninger 

truffet på et datadrevent grundlag. I den sammenhæng bliver det den nye Business Controllers opgave 

at implementere brugen af Power-BI som et fast element af afrapportering, ledelsesinformation, 

økonomiske nøgletal og anden relevant dataindsamling. Det er Business Controllerens ansvar at gøre 

relevante data til et naturligt og lettilgængeligt vidensgrundlag for organisationen, således at data og 

nøgletal arbejder proaktivt for de fremadrettede strategiske og forretningsorienterede beslutninger og 

tiltag.  
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3.2 Succeskriterier 

Den kommende medarbejder skal selvstændigt og i samspil med kolleger og chef bl.a. arbejde med 
følgende succeskriterier:  
 

• Udvikling af systematiske og standardiserede værktøjer for indsamling og brug af big-data i 

forretningsanalyser, heriblandt implementering af Power-BI. 

• Udvikling af proces for brugbar og løbende rapportering og budgetopfølgning til den øvrige 

organisation.   

• Bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde i afdelingen og på tværs af hele organisationen.  

4. Den ideelle profil 

4.1 Din profil 

Der er mange måder, man kan være kompetent til at udfylde dette job. Vi forestiller os derfor, at 
nedenstående er relevante og gode erfaringer og kompetencer, der giver god mulighed for at lykkes i 
stillingen:  
 
Både de personlige kompetencer og erfaringer vil i den endelige udvælgelse blive vægtet.  

4.2 Erfaringer og færdigheder 

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

• Har en relevant akademisk baggrund – cand.merc., cand.polit., en økonomisk orienteret 

cand.scient.pol., cand.it eller lignende   

• Har solidt økonomisk forståelse og min. tre års relevant erhvervserfaring – enten fra en lignende 

stilling, som forretningsorienteret controller eller som konsulent fra en konsulentvirksomhed.  

• Vant til på baggrund af tal og data at omsætte det til relevant og forretningsrelevant viden til gavn 

for resten af virksomheden.  

• Har indgående kendskab til og erfaring med datadrevne analyser, rapporteringer og opbygning 

af ledelsesinformation, fx Power-BI.  

• Særdeles stærke IT-færdigheder, med nyeste indsigt og forkærlighed for de digitale løsninger og 

bl.a. superbruger af Excel og også gerne D365.  

4.3 Personlige kompetencer og egenskaber 

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

• En udadvendt teamplayer 

• Samarbejdede og kan begå sig på alle niveauer i organisationen. 

• Talstærk, analytisk og kvalitetsbevidst 
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• Kan holde mange bolde i lufte og sikre, at de kommer hele vejen i mål  

• Kan formidle dit eget fagområde på en letforståelig måde og uden at komplicere 

• Kan bevare overblikket og roen, når det går stærkt. 

5. Ansættelsesvilkår 

Stillingen er på 37 timer om ugen, og der er mulighed for fleksibel arbejdstid. Business Controlleren 
ansættes som funktionær, og lønnen fastsættes efter kvalifikationer og uddannelsesmæssig 
baggrund. Herudover medfølger pensionsordning og sundhedsforsikring. Det primære arbejdssted er 
i Holbæk, men det forventes, at man kommer rundt i hele organisationen, og bl.a. også kommer til at 
benytte kontoret i Roskilde.  
 
Der forventes tiltrædelse den 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt.  

6. Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 13. august 2021 kl. 9.00 

Indledende samtaler 19. august 2021  

Test, personvurdering og referencetagning ml. 1. og 2. samtaler 

Afholdelse af 2. samtaler 30. august 

Forhandling og ansættelse Efter 2. samtaler 

Tiltrædelse 1.oktober eller hurtigst muligt 

 


