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Indledning 

Vestforsyning A/S står over for et generationsskifte i chefkredsen. Således går bl.a. udviklingschefen 
på pension efter at have bidraget kompetent til Vestforsynings udvikling og drift i en årrække.  
 
Udviklingschefen har en helt central rolle for Vestforsynings offensive identificering og udnyttelse af 
projektmuligheder indenfor Vestforsynings forretningsområder; elforsyning, varmeforsyning, vand- og 
spildevandsforsyning med meget mere og dermed videreføre Vestforsynings tradition for at være på 
forkant til gavn for Vestforsynings ejer og kunder. Det er til denne stilling som udviklingschef, at vi 
søger en opsøgende, kreativ, strategisk og stærk analytisk profil med et bredt udsyn. 

Formål med notatet 

Dette uddybende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale 
samt interview med nøglepersoner hos Vestforsyning. 
 
Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for udviklingschefen 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: 

• Direktør Christian Hagelskjær (formand) 

• Økonomidirektør Jørgen Juhl Andreasen 

• HR-chef Heidi Bergenhammer 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte konsulent Thomas 
Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 2084 1030 eller e-mail: thomas.gajhede@ mercuriurval.com. Alle 
henvendelser behandles fortroligt, og Vestforsyning orienteres ikke uden forudgående aftale herom.  
 
Alternativt kan direktør Christian Hagelskjær kontaktes på telefon 9612 7310 eller e-mail: 
ch@vestforsyning.dk. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-08220). Der vil blive afholdt samtaler løbende. 
 

  

http://www.mercuriurval.dk/
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Om Vestforsyning 

Vestforsyning A/S er en multiforsyningskoncern, der ejer, producerer, driver og leverer forsynings-
ydelser og udøver en sideordnet virksomhed i tilknytning hertil. Kerneopgaverne er inden for 
produktion, distribution og levering af el, vand, varme, biogas, distribution og rensning af spildevand 
samt belysning, elhandel og serviceydelser.  
 
Virksomheden har en stærk udviklingsprofil inden for områder, som medfører klima- og miljø-
forbedringer (biogas og vindmøller), videreudvikling af produktionen af fjernvarme, fastholdelse af en 
fortsat høj forsyningssikkerhed på alle områder samt en række tekniske og servicerelaterede 
udviklingsaktiviteter. Vestforsyning er veldrevet og konkurrencedygtig på kerneforretningen og bruger 
dette som platform for en strategi, der sikrer, at Holstebro Kommunes ejermæssige henstillinger, 
herunder til forsyningssikkerhed, økonomi og takstudvikling, klima og miljø, innovation og 
arbejdspladser/-miljø, føres ud i livet. Koncernen har det helt overordnede mål at udnytte de 
horisontale stordriftsfordele som multiforsyningsvirksomhed. 
 
Vestforsynings mission er:  

• at eje og drive en effektiv, miljøbevidst og innovativ multiforsyningsvirksomhed med høj forsynings-
sikkerhed, god service og til konkurrencedygtige priser. 

 
Vestforsynings vision er: 

• at være en førende videns- og teknologibaseret multiforsyningsvirksomhed, som naturligt påkalder sig 
kundernes og omverdenens respekt for kvaliteten af vores leverancer og resultater inden for forsyning, 
serviceleverancer, miljø og klima. 

 
Vestforsynings geografiske marked er Nordvestjylland med primær fokus på Holstebro Kommune. 
Kunderne er borgere, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner/virksomheder.  
 
Vestforsyning koncernen har ca. 180 dedikerede medarbejdere. Virksomheden og medarbejderne har 
en lang og bred erfaring med drift og leverance af forsyning, og Vestforsyning har over de senere år 
opnået en stærk position i det geografiske nærområde på de kommercielle energiservices.  
 
Læs mere om Vestforsyning på www.vestforsyning.dk. Her kan du finde seneste årsrapporter, 
nøgletal, strategi med meget mere. 

Ejerforhold 

Holstebro Kommune ejer Vestforsyning A/S og har siden etableringen af Vestforsyning koncernen 
vedvarende aktivt udøvet sit ejerskab og har i 2018 vedtaget en ejerstrategi.  
 
Holstebro Kommune ønsker at udøve sit ejerskab ud fra fem overordnede principper:  

• Troværdighed og legitimitet  

• Respekt for bestyrelsens kompetencer  

• Aktivt ejerskab  

• Åbenhed og gennemsigtighed  

• Hensyn til andre aktionærers interesser.  
 
Der er en række forventninger til samarbejdet mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning 
koncernen, herunder fokus på principper som dialog, forventningsafstemning og tillid. Samlet set er 
der et gensidigt princip om ”ingen overraskelser”. Holstebro Kommune har en forventning om, at 
bestyrelsen og direktionen håndterer ledelsen af selskabet og etablerer mål, strategier og eksekvering 
heraf, der sikrer ejernes henstilling til mål og strategier kan efterkommes.  
 

http://www.vestforsyning.dk/
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I forhold til mål henstiller Holstebro Kommune følgende overordnede målsætninger:  

• Effektivitet  

• Forsyningssikkerhed  

• Serviceniveau overfor forbrugerne  

• Natur og miljø  

• Arbejdspladsen  

• Grøn profil – vedvarende energianlæg.  

Bestyrelse 

Bestyrelsen i Vestforsyning består af 11 medlemmer, heraf er 2 repræsentanter valgt af forbrugerne, 
3 af medarbejderne og 6 af Holstebro Kommune.  
 
Der holdes bestyrelsesmøder ca. 10 gange årligt, og der er et tilsvarende antal formandskabsmøder i 
Vestforsyning. 
 
Der er et åbent og konstruktivt samspil mellem Vestforsynings direktion, chefgruppe og bestyrelsen, 
med særlig tæt og løbende kontakt med formandskabet. 

Direktion og chefgruppe 

Ledelsen af Vestforsyning varetages af en direktion bestående af den administrerende direktør og 
økonomidirektøren samt en chefgruppe, der udover direktionen består af spildevandschef, vandchef, 
kundeservicechef, HR-chef, energichef samt udviklingschefen. 
 
Den organisatoriske styringsmodel i Vestforsyning er en funktionsopdelt organisation fordelt på 
forretningsområder og stabsfunktioner.  
 
Cheferne for forretningsområderne er ansvarlige for områderne, herunder for den strategiske udvikling 
og overholdelse af budgetter og de fem bundlinjer i relation til forretningsområdet. Stabsfunktionernes 
ansvar og rolle er at understøtte forretningsområderne samt sikre, at området bidrager til den 
strategiske udvikling af Vestforsyning. 

Strategi 2018 – 2021 

Vestforsynings bestyrelse godkendte den 12. december 2018 ”Strategi 2018 – 2021” med følgende 

hovedpunkter: 

• Mission og vision 

• Ejerstrategi og de fem bundlinjer 

• Analyse af Vestforsynings position i forhold til marked, politiske rammebetingelser, energipolitik 

og forsyningssektorens konsolidering 

• En række konkrete mål- og handleplaner bundet op på hver af de fem bundlinjer. 

Strategien står foran en gradvis revision, som udviklingschefen forventes at få en central og drivende 

rolle i. 
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Udviklingsafdelingen og udviklingsmuligheder 

Udviklingsafdelingen blev etableret i 2011 som stabsfunktion med den opgave at anføre  den da-
værende Vækststrategi, der var aftalt mellem ejeren Holstebro Kommune og Vestforsyning via 
projektaktiviteter indenfor især forretningsudvikling  af betydning for koncernen og lokalsamfundet. 
 
Udviklingsafdelingen består – ud over udviklingschefen – af 4 kompetente medarbejdere med 
forskellige uddannelses- og erfaringsbaggrunde. 
 
Siden etableringen har udviklingsafdelingen været helt central i selv at identificere projektmuligheder, 
kvalificere andres ideer og sikre en professionel forretningsudvikling. Der er mange små og store 
eksempler på vellykkede projekter, bl.a.: 
 

• Etablering af en CNG gastankstation for bybusserne i Holstebro på VF’s areal på Bisgaard Mark 
(2011-2014) 

• Overtagelse af Maabjergværket og dets funktioner fra DONG (2011-2015) 

• Storå Klimasikring (2011- 2016, 2022) 

• Etablering af MEC – Bioraffinaderiet (opstartet 2011 og refokuseret 2017) 

• Udvikling af MEC – BioGas (igangværende) 

• Gedmose III vindmøllepark (2011-2018) 

• Vestforsynings klimaftryk I (2020) 
 
Vestforsyning er, i lighed med andre multiforsyningsvirksomheder, stærkt reguleret af bl.a. konkret 
lovgivning, kommunalfuldmagten, regler for at undgå konkurrenceforvridning med mere. Det 
indebærer bl.a., at kreativiten ift. at nye projekter skal udfoldes inden for nogle klare rammer, som 
Vestforsyning er forpligtet til at overholde. 
 
De fremtidige projektmuligheder forventes primært at ligge indenfor: 
 

• Elproducerende anlæg (uden begrænsning på omsætning og i hele DK) (mere vind, solcelleanlæg 
mv.) 

• Varmeproducerende anlæg (skal være til rumopvarmningsformål i lokalområdet) (varmepumper 
(store), solvarme, anlæg til udnyttelse af varme i restprodukter/termisk energi mv.) 

• Gasproducerende anlæg (når gassen anvendes til rumopvarmningsformål i lokalområdet og/eller 
til elproduktion). Evt. senere mulighed for at søge om godkendelse til salg på naturgasnettet. 

• Udvidelse af den kommercielle, tilknyttede virksomhed (inden for el, varme, vand og spildevand). 

Ledelses- og værdigrundlag 

Vestforsyning arbejder aktivt med et fælles værdi- og ledelsesværdigrundlag, der er kendt og 
praktiseret i hele koncernen. Både den strategiske, taktiske og daglige ledelse tager udgangspunkt 
heri. 
 
Vestforsynings værdigrundlag: 
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Værdierne er retningsgivende for de enkelte forsyningsområder og omsættes i koncernen gennem 
udarbejdelse af delmål, operationelle mål og handleplaner for de enkelte forsyningsområder. 
Værdigrundlaget og målene konkretiseres gennem langsigtede strukturplaner, flerårsbudgetter og i 
det enkelte års budget. 
 
Den værdi- og målbaserede ledelsesform anvendes dynamisk og omsættes i den daglige drift gennem 
ledelsesformen og politikkerne for organisationen. 

Stillingen som udviklingschef 

Der er tale om en åbenlyst attraktiv stilling.  
 
Udviklingschefen vil få et særdeles alsidigt job med opgaver lige fra forretningsudvikling, ledelse, 
sagsbehandling, projektledelse, forretningsudvikling og lobbyisme. Udviklingschefen vil få (eller 
udbygge) et meget stort netværk, der strækker sig fra kollegerne i Vestforsyning, virksomheder i 
Holstebro Kommune og offentlige myndigheder og en lang række kontakter i energisektoren. 
Udviklingschefen vil få betydelige frihedsgrader til at nå sine og Vestforsynings mål. 
 
Som udviklingschef bliver du en central person i virksomheden, der bærer kendskab til fremtidens 
muligheder ind i organisationen, og du medvirker proaktivt til at sikre udviklingsmuligheder i tæt 
samspil med direktionen såvel som driftsledelsen.  
 
Som leder skal du medvirke til at opbygge en kultur, hvor tillid, respekt og inddragelse er bærende 
elementer. Du skal bidrage til at fremme udvikling og nytænkning i organisationen ved at skabe 
åbenhed og at fremme en debatkultur, hvor dine medarbejdere i særklasse har frihed og plads til at 
ytre sig. 
 
Som leder har du desuden têten på, at virksomhedens strategi og værdier lever ude i din del af 
organisationen, og du sikrer, at opgaver altid skal udføres effektivt med tanke på kvalitet og økonomi 
til virksomhedens bedste. 

Opgaver og ansvar  

Udviklingschefen har til opgave at sikre en professionel forretningsudvikling, der skaber værdi for 
Vestforsynings aktører og aktiviteter/projekter. Dette gælder både udviklingschefens selvstændige 
opgaver, men også det overordnede ansvar for den samlede opgaveløsning i udviklingsafdelingen. 
Samtidig skal du sikre, at opgaveløsning og udvikling sker i tæt samarbejde – og afstemt med – 
direktion og chefgruppe. 
 
Primære opgaver (arbejdsopgaver og pligter i hovedtræk): 
 

• Ansvarlig for at udvikle og drive større udviklingsprojekter i tæt samspil med den øvrige 
organisation. 

• Proaktivt opsøge nye muligheder og ny viden såvel internt som eksternt, herunder deltagelse i 
relevante netværk. 

• Initiere udviklingssamarbejder med samarbejdspartnere, det politiske land samt videns-aktører, 
f.eks. universiteter og lign. aktører indenfor eks. VE. 

• Ansvarlig for at skabe sammenhæng mellem udvikling og forretningsmæssige projekter 

• Bistå ledelsen med information om nyeste lovgivning indenfor virksomhedens udviklingsområder, 
herunder eks. VE. 



Vestforsyning A/S  |   8 

 

• Medvirke til at Vestforsyning kontinuerligt er med fremme i forhold til konceptudvikling og 
forretningsudviklingsplaner, herunder at forestå disse koncepter samt forretningsudviklings-
planer. 

• Bistå ledelsen ift. strategisk udviklingsarbejde samt analysearbejde. 

• Administration samt monitorering af relevante nationale støtteprogrammer, herunder også EUDP 
og EU støtteprogrammer – samt bistå ved gennemførelse af evt. projekter. 

• Deltagelse i dialogmøder med direktionen, kommunaldirektør samt borgmester. 

• Ledelse af egen afdeling – herunder sikre, at opgaverne løses til tiden og til aftalte kvalitet. 

• Påse, at teamets opgaver bliver faktureret korrekt og rettidigt. 

• Deltagelse i samt bistå ved opfølgning samt afrapportering i forhold til koncernens strategi-
arbejde. 

• Løsning af driftsrelaterede opgaver ift. forsyningsområderne – indenfor nærmere aftalte/ 
afgrænsede områder, herunder eks. Licitationer. 

• Løbende opkvalificering gennem deltagelse i relevante konferencer, seminarer og kurser anses 
for en del af varetagelsen af stillingens arbejdsopgaver, herunder gennemgang af love, 
bekendtgørelser og lign. 

• Evt. udlån til at deltage i koncern-interne og eksterne samarbejdsrelationer efter nærmere aftale 
med den administrerende direktør. 

Succeskriterier 

Udviklingschefen vil blive målt på følgende parametre: 

• Strategiske mål 

• Ekspansion/opdyrkning af nye udviklings- og forretningsmuligheder  

• Medarbejdertilfredshed 

Den ideelle profil 

Stillingen har mange facetter, der generelt kalder på en bred erfaringsbaggrund. Mange karriereveje 
kan være relevante. I den endelige udvælgelse vil såvel kandidatens erfaringsbaggrund som de 
ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet, og i det følgende angives de kompetencer, 
der er særlig væsentlige. 

Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund 

• Politisk viden, interesse og forståelse for lovgivning 

• Juridisk viden på et niveau, som medvirker til kvalificeret sparring med juridiske rådgivere 
omkring relevante problemstillinger 

• Teknisk viden på et niveau, som gør det muligt, overordnet, at forstå vores forretningsområder  
og drøfte tekniske forhold i projekter 

• Erfaring med projektledelse 

• Interesse i – og gerne erfaring med - den grønne omstilling 

• Erfaring med komplekse analyseopgaver 

• Erfaring med bestyrelsesarbejde vil være en fordel 

• Erfaring med ansøgning til og gennemførelse af projekter under relevante nationale støtte-
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programmer som EUDP (Det Energipolitiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) 

• Erfaring med administration og monitorering af EU støtteprogrammer samt gennemførelse af 
projekter under EU støtteprogrammer 

• Viden om lobbyarbejde 

• Erfaring med tværgående arbejde i en organisation 

• Erhvervserfaring fra en tilsvarende stilling fra det politiske eller fra rådgivende firmaer. Og gerne 
praktisk erfaring med virksomhedsuvikling og praktisk rådgivning af private/offentlige-
virksomheder 

• Cand.polit, cand.scient.pol, cand.merc., cand.jur. eller anden relevant samfundsvidenskabelig/-
merkantil uddannelse 

• Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav 

• Beherske dansk og engelsk i skrift og tale 

• Kørekort til personbil og ren straffeattest 

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

Den ideelle kandidat forventes først og fremmest at være karakteriseret ved et værdisæt, der matcher 
Vestforsynings værdier og kodeks for God Selskabsledelse. Mere nuanceret og specificeret efterspørges 
en adfærd karakteriseret ved følgende: 

• at være udpræget drivende og resultatorienteret 
Evner at varetage en ansvarstagende rolle, hvor man leverer det, der skal til for at sikre fremdrift i 
projekter, processer og beslutninger – udpræget forståelse for, at udviklingsafdelingen har en 
støttende rolle og ikke må blive en flaskehals. Løsningsorienteret. 

• at være velafstemt på tværs af Vestforsynings aktører 
Evner at være i tæt og loyal dialog med medarbejdere og ledelse – at sikre fælles mål og tilgange. 

• at være analytisk og have overblik 
Evner at skabe og bevare overblik over mange parallelle opgaveforløb, motivere ud fra såvel 
faglige/saglige behov og individuelle hensyn og evner at delegere opgaver til samarbejdspartnere. 

• at kunne forblive motiveret og konstruktiv 
Forbliver motiveret under omskiftelige arbejdsvilkår, hvor situation og forventning hurtigt kan 
forandre sig. Forbliver positiv, løsningsorienteret og konstruktiv – også ved kursændringer. 

• at kunne facilitere tillidsvækkende samarbejde med en bred vifte af interessenter 
Udadvendt og relationsopbyggende. Den rette kandidat evner at agere tillidsvækkende og 
overbevisende samt være synlig og imødekommende i et miljø med mange forskellige interessenter. 
En brobygger og professionel networker. 

• at have pondus, være udadvendt og en fremragende kommunikator 
Evner i forhandling og i øvrigt at kommunikere klart, overbevisende og konstruktivt – både internt 
i organisationen og overfor samarbejdspartnere. En autentisk person med stor integritet – én, der 
bliver lyttet til, og som leder ved at vise det gode eksempel. Lyst til at varetage ledelsesmæssige 
funktioner/opgaver. 

• at arbejde selvstændigt og samtidig have fokus på helheden og det tværgående sam-

arbejde 

Betragter tværfaglighed, helhedstænkning, involvering, dialog og samarbejde som forudsætninger 
for opgaveløsninger. 
 

• at begå sig, uanset om det er ”på de bonede gulve” eller i Vestjylland 

Evner at skabe resultater, respekt og tillid i de arenaer, der er i miljøet – både formelt og socialt. 
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Ansættelsesvilkår 

Udviklingschefen refererer til den administrerende direktør for Vestforsyning A/S. 
 
Ansættelse sker på attraktive kontraktvilkår efter forhandling.  
 
Ansættelse er snarest muligt efter forhandling.  
 
Arbejdsstedet er Nupark 51 i Holstebro. 

Rekrutteringsprocessen 

Rekrutteringsprocessen er dynamisk, og der indkaldes løbende til samtaler.  
 
Interesserede kandidater opfordres derfor til hurtigst muligt at tilkendegive interesse enten ved at 
kontakte Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 2084 1030 elle e-mail: 
thomas.gajhede@mercuriurval.com eller ved at uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-08220).  
 
Alle henvendelser behandles fortroligt. 
 
 

http://www.mercuriurval.com/

