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1. Indledning 

Ikast-Brande Spildevand A/S (herefter blot ”Ikast-Brande Spildevand”) har indgået aftale med Mercuri 

Urval om rekruttering og udvælgelse af en chef for Ikast Brande Spildevand.  

 

Den kommende chef vil få ansvar for den daglige drift og ledelse af Ikast-Brande Spildevand med 

reference til en direktør, der har det overordnede ansvar over for bestyrelsen. Chefen vil få en bred 

opgaveportefølje, der indebærer ledelsesopgaver, teknisk projektledelse og økonomistyring – og rol-

len som ambassadør for Ikast-Brande Spildevand og hele Ikast-Brande Kommune. Stillingen indebæ-

rer driftsansvar for spildevandsområdet, men også samfundsvigtige strategiske projekter, der skal 

håndteres de kommende år. Her skal nævnes håndteringen af klimaudfordringerne (og de lovændrin-

ger og reguleringer, der følger med) og udarbejdelsen af ny spildevandsstruktur i Ikast-Brande Kom-

mune.   

 

Det er således en både vigtig og attraktiv stilling, Ikast-Brande Spildevand her tilbyder. 

2. Om Ikast-Brande Spildevand 

Ikast-Brande Spildevand er en moderne, veldrevet virksomhed, der varetager al drift, vedligehold, re-

novering og nyanlæg af det samlede kloaksystem i Ikast-Brande Kommune. Dvs. virksomheden hånd-

terer et spildevandsopland på 2.800 ha med ca. 41.500 indbyggere og en række industriområder.  

 

Ikast-Brande Spildevand har 29 kompetente og engagerede medarbejdere. De fysiske anlæg består 

af tre renseanlæg, ca. 90 pumpestationer og næsten 1000 kilometer kloakledninger samt mere end 

10.000 brønde og bygværker, og vi arbejder hver dag på at drive vores system bedst, billigst og mest 

fremtidssikret muligt til gavn for både mennesker og miljø. 

 

Ikast-Brande Spildevand indgår i flere projekter om byfornyelse og etablering af rekreative områder. 

Ved at have fokus på anlæggenes renseprocesser og ved etablering af regnvandsbassiner bidrager 

virksomheden til at gøre Ikast-Brande Kommune til et grønnere sted, der er godt rustet til fremtidige 

klimaudfordringer. Du kan læse mere om Ikast-Brande Spildevands igangværende projekter her. 

 

Virksomhedens indtægter er baseret på brugerbetaling og ”hvile i sig selv-princippet” efter ensartede 

retningslinjer i form af tilslutningsbidrag, fast bidrag, vejbidrag, vandafledningsbidrag og særbidrag 

samt bidrag for tømning af private spildevandstanke.  I Ikast-Brande Spildevand har vi et årligt an-

lægsbudget på ca. 40 mio. kr. og et driftsbudget på ca. 25 mio. kr. Vi ligger robust i DANVAs bench-

marking af spildevandsselskaber.  Se ”Vand i tal” her. Årsrapporten findes her. 

 

Virksomheden deltager i brancheforeningen DANVAs benchmarking på spildevandsområdet. Den se-

neste rapport fra DANVA kan tilgås her.  

https://www.ikast-brandespildevand.dk/aktuelle-projekter
https://www.e-pages.dk/danva/249/
https://www.ikast-brandespildevand.dk/sites/default/files/generalforsamlingsgodkendt_aarsrapport_2020.pdf
https://www.danva.dk/media/7003/2020_vand-i-tal_web.pdf
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2.1 Ikast-Brande Spildevand som arbejdsplads 

Arbejdskulturen hos Ikast-Brande Spildevand er karakteriseret ved et stort fokus på kerneopgaverne, 

hvor man finder stolthed ved at tænke langsigtet og være på forkant ved fremtidens muligheder og 

udfordringer.  

 

Der er i særlig grad et godt samarbejdsmiljø, der blandt andet giver langvarige ansættelsesforhold, 

dedikerede medarbejdere og en udpræget vilje til at få ting til at ske – det, vi i Ikast-Brande Kommune 

kalder ”hedekraft”.  

 

I Ikast-Brande Spildevand er der en gensidig forventning om, at den enkelte tør sætte sig selv og sine 

kvalifikationer i spil med henblik på at udfordre og opkvalificere opgavevaretagelsen. Ærlig og åben 

diskussion af forskellige perspektiver og løsninger på tværs indgår derfor naturligt i dagligdagen, uden 

at man mister fokus på fremdrift og resultater. 

 

Ikast-Brande Spildevand har lyse og moderne kontorer på Europavej 2, 7430 Ikast, tæt på motorvejen. 

2.2 Mission, vision og kommunikation 

Vision 

Vi vil sikre afledning og rensning af spildevand på et højt nationalt niveau, hvor vi tilstræber en høj 

forsyningssikkerhed, der sikrer bedst mulig værdi for kunder, miljø og klima. Samtidig skal det være 

en attraktiv og social ansvarlig arbejdsplads, der følger den teknologiske udvikling og bevarer værdi-

erne for eftertiden. 

Mission 

Vi leverer afledning af spildevand fra hele forsyningsområdet med høj forsyningssikkerhed, og vi ren-

ser spildevandet efter gældende miljøkrav til gavn for vandløb og fjorde. Det gør vi ved at sørge for, at 

vi har en spændende og mangfoldig arbejdsplads med et kontinuerligt fokus på en langsigtet og sund 

økonomi. 

Kommunikation 

Både intern og ekstern kommunikation bygger på værdierne: 

• Service 

• Dialog 

• Gennemsigtighed 

 

Målsætningen er blandt andet at: 

• Øge omverdenens kendskab og forståelse for selskabets arbejde 

• Styrke relationen mellem selskabet og borgerne. 

2.3 Organisation 
Ikast-Brande Spildevand ejes 100% af Ikast-Brande Kommune. Generalforsamlingen er selskabets 

øverste myndighed og holdes en gang om året (ordinær). I særlige tilfælde kan ejeren (Kommunen) 

vælge at afholde ekstraordinære generalforsamlinger. Du kan læse mere om Ikast-Brande Spilde-

vands ejerpolitik her. 

 

Figur 1: Organisationsdiagram Ikast-Brande Spildevand 

https://www.ikast-brandespildevand.dk/sites/default/files/ejerpolitik_2017.pdf
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Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og direktøren, mens den daglige ledelse varetages 

af chefen for Ikast-Brande Spildevand i samarbejde med driftslederen for renseanlæggene samt team-

lederen for entreprenørmedarbejderne. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen (Byrådet) udpeger 4, forbrugerne 

vælger 2 forbrugerrepræsentanter, og medarbejderne vælger 1 medarbejderrepræsentant. Bestyrel-

sen er valgt for 4 år ad gangen. Den nye bestyrelse samles i starten af 2022 og tager hul på den nye 

4-årige periode.  

Økonomi/administration varetages overordnet af chefen selv med bistand fra to medarbejdere samt 

tilkøbt assistance hos eksterne. Drift og vedligehold af renseanlæg, pumpestationer, bassiner og byg-

værker varetages af driftslederen og 9 medarbejdere. Drift og vedligehold af ledningsnettet samt re-

noveringer og nyanlæg varetages af teamlederen og 11 medarbejdere. Projektering og opfølgning på 

igangværende projekter varetages af to ingeniører, en teknisk designer samt eksterne rådgivere. 

3. Stillingen som chef for Ikast-Brande Spildevand 

Den kommende chef vil have det overordnede ansvar for den daglige drift og ledelse, hvilket indbefat-

ter en bred vifte af opgaver og ansvarsområder. Det forventes, at du som kandidat til stillingen har en 

tilsvarende bred erfaring og interesse – både i forhold til ledelse og stillingens tekniske og økonomiske 

opgaver.  

 

Chefen refererer til direktøren, der udgør det strategiske bindeled mellem bestyrelse og ejer – og Ikast-

Brande Spildevand. 
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3.1 Aktuelle opgaver  

Klimadagsordenen – Den kommende chef bliver en aktiv part i samspillet med ejeren om, hvordan 

Ikast-Brande Spildevand som forsyning løser og implementerer udfordringer relateret til den drastisk 

udviklende klimadagsorden. Dette indebærer blandt andet kommende reguleringer og lovændringer 

for spildevandssektoren samt mere lokale udfordringer, herunder klimasikring i forbindelse med højt 

grundvandsspejl.  

 

Ny spildevandsstruktur – Ikast-Brande Spildevand skal udarbejde forslag til ny spildevandsstruktur 

med meget store investeringsposter. Den kommende chef vil få en afgørende rolle i dette arbejde. 

Mere specifikt indbefatter det ansvaret for planlægning, fremdrift, finansiering og opfølgning på projek-

tet.  

3.2 Opgaver og ansvarsområder 

Mere konkret udgør chefens opgaver og ansvarsområder: 

Ambassadør for Ikast-Brande Spildevand 

• Deltage i netværk og ERFA-grupper, såsom Jyske Akse og DANVA-netværk, som f.eks. Jyske 

Akse og DANVA i det omfang det er relevant og giver værdi for virksomheden. 

• Indgå samarbejdsaftaler med eksterne som eksempelvis aftaler om afsætning af slam og andre 

rammeaftaler 

• Ansvar for samarbejdsaftaler med Energi Ikast. Dette indbefatter blandt andet aftaler vedrørende 

afregning, vandafledning og tømningsordning, husleje, GPS og Plotter samt reception og telefon-

system 

Økonomiopgaver 

• Budgetplanlægning i samarbejde med relevante medarbejdere, herunder beregning af timeløns-
kostpriser, budgettering på driftssagsniveau, finansbudgettering på kontorniveau, anlægsbudget-
tering i samarbejde med projektlederne og endeligt takstfastsættelse 

• Regnskabsafslutning og benchmarking i samarbejde med administrative medarbejdere, heri vær-

diopgørelse af anlægsaktiver (DIVA), optimering i forhold til benchmarking og indtægtsrammer i 

henhold til Forsyningssekretariatet og DANVA 

• Udføre visse økonomifunktioner (godkendelse af fakturaer, løngodkendelse m.m.)  

Overordnet personaleansvar 

• Lønforhandlinger, ansættelser og afskedigelser 

• Koordinere (den praktiske del ligger hos administrationsmedarbejderne) eventuelle dagpengere-

fusioner og andre refusioner samt have kendskab til reglerne for blandt andet sygdom, barsel og 

uddannelse 

• MUS-samtaler med administrative medarbejdere  

• Formand for MED-udvalg, heri det overordnede ansvar for dagsordener og referater samt valgaf-

holdelse 

• Formand for AMO-udvalg, heri det overordnede ansvar for dagsordener og referater, behandling 

af arbejdsulykker, APV, beredskabsplaner, valgafholdelse og vedligeholdelse af WORXS i sam-

arbejde med ledelsesrepræsentanten 

Bestyrelseskontakt 

• Udarbejde og udsende dagsordner til formøder og bestyrelsesmøder 
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• Udarbejde præsentationer til bestyrelsesmøder 

• Gennemgå og godkende forhandlingsprotokollat  

• Øvrige informationer af væsentlig betydning til bestyrelse og direktør 

Løbende administrative opgaver 

• Afholde afdelingsmøder med administrative medarbejdere 

• Deltage i øvrige afdelingsmøder (renseanlæg og entreprenører) 

• Afholde ad hoc ledermøder 

• Forbrugervalg hvert 4. år 

3.3 Succeskriterier 

Den kommende chefs præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på, hvorvidt vedkom-

mende inden for 12 måneder vurderes at være lykkedes med følgende:  

• Etableret af et tillidsfuldt samarbejde med direktør og bestyrelse  

• Anerkendt som en synlig, nærværende og energiskabende chef, der tør gå forrest som repræsen-

tant og daglig ansvarlig for medarbejdernes trivsel og resultatskabelse 

• Leveret gode økonomiske og driftsmæssige resultater – herunder løbende styring og tilpasning af 

driften. 

4. Den ideelle profil 

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

petencer blive vægtet, og i det følgende angives de kompetencer, der er særlig væsentlige.  

4.1 Erfaringer og færdigheder 

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

• Teknisk grunduddannelse som ingeniør eller lignende 

• Erfaring med ledelse i en forsyningsvirksomhed eller lignende 

• Erfaring med (og motivation for) overordnet økonomistyring 

• Opbygget og vedligeholdt samarbejder med kunder, leverandører, partnere og kolleger 

• Gode analytiske evner  

4.2 Personlige kompetencer og egenskaber 

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

• Kan tænke og agere helheds- og forretningsorienteret, visionært, strategisk og taktisk 

• Er synlig, handlekraftig og i besiddelse af en venlig mærkbar autoritet 

• Er socialt begavet og en teamplayer; empatisk, imødekommende og udadvendt med samarbejds-

evner i alle kontekster 

• Kan tænke løsningsorienteret, ”ud af boksen” og er hurtig til at sætte sig ind i nye områder og 

komplekse problemstillinger 

• Er resultatorienteret med respekt for processen, har et stærkt drive, og evner at motivere sine 

omgivelser til ambitiøse resultater og samarbejder 
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• Er en god personaleleder, der kan skabe relationer, motivere og inspirere sine medarbejdere ved 

at anerkende konkrete resultater, og give konstruktiv feedback, både når det går over og under 

forventning 

• Er tillidvækkende og evner at kommunikere nærværende og troværdigt i alle retninger. 

5. Ansættelsesvilkår og ansøgningsproces 

Ansættelse sker på kontraktvilkår efter forhandling.  

 

Arbejdsstedet er Ikast-Brande Spildevands kontor på Europavej 2, 7430 Ikast.  

 
Rekrutteringsprocessen er dynamisk. Det indebærer, at der løbende vil blive indkaldt til samtaler. 
 
I processen indgår et ledervurderingsforløb ved Mercuri Urval. 
 
Tiltrædelse efter aftale – senest 1. marts 2022. 

 

Evt. spørgsmål til stillingen kan rettes til konsulent Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 2084 

1030 eller e-mail: thomas.gajhede@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, 

og Ikast-Brande Spildevand vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Alternativt kan 

direktør Kenneth Jensen kontaktes på telefon: 2113 2415 eller e-mail: kenje@ikast-brande.dk. 

 

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

nummer: DK-08788).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercuriurval.dk/

