
Afdelingsleder 
Kunder og Finans

Kan du styrke vores selskab med ambitioner om at 
udvikle en moderne serviceafdeling, hvor kunderne 
er i centrum og alle selskabets økonomiske forhold 
behandles professionelt og effektivt, så er du må-
ske vores nye afdelingsleder.

Guldborgsund forsyning har besluttet at sammenlægge ’kundecenter’ 
med økonomiafdelingen til en ny handlekraftig afdeling – Kunder og 
Finans. Til at gennemføre sammenlægningen og realisere forventnin-
gerne om større synergi mellem de traditionelle økonomiopgaver og 
betjeningen af selskabets kunder, ønsker selskabet at rekruttere en 
ny afdelingsleder. Der er betydelige forventninger til den nye afdelings 
håndtering af de to fagområder, og den nye afdelingsleder forventes 
både at kunne sikre en harmonisk sammenlægning af arbejdskul-
turerne, men også definere og implementere nye gennemskuelige 
forretningsprocesser. 

Personlige egenskaber
Du evner at sætte kundehensyn højt og kan med din udadvendte, 
empatiske udstråling medvirke til at sikre selskabets troværdighed 
og brand udadtil. Du er en talkyndig person, der kan sætte dig ind i 
komplicerede regler for forbrugsafgifter og samtidig løfte dig op og 
anlægge et overordnet perspektiv for en sund og bæredygtig udvikling.
Din ledelse bæres af ansvar, tillid og dialog, og du opleves som en 
optimistisk person med positivt livssyn.

Du vil indgå i lederteamet med direkte reference til den admini-
strerende direktør

Jobprofil
Du får ansvar for den daglige drift og udvikling af afdelingen. 
• Du har en solid erfaring med såvel kundebetjening som økonomi 
• Du har haft direkte ansvar for betjening af kunder, gerne inden for det 

takstfinansierede område, men også gerne fra andre sektorer, ex. den 
finansielle sektor

• Du kan dokumentere personlig erfaring med alle processer inden 
for traditionelle økonomiopgaver, herunder budgetlægning- og 
opfølgning, regnskabsaflæggelse, debitor- og kreditorbogholderi og 
likviditetsstyring.

• Du har solid erfaring med Navision

Du kan dokumentere din ledererfaring:  
• Du har haft direkte personaleansvar i mere end 5 år, og kan doku-

mentere væsentlige resultater som følge af dit lederskab

Du skal bidrage til realiseringen af selskabets strategiplan:  
• Du kan fastsætte nye resultatmål og omsætte dem til KPI’er og 

planer for deres realisering
• Du kan levere en samlende rapportering fra dit fagområde til
 periodevise målinger af fremdriften

Succeskriterier
Opgaverne i foråret 2018 vil primært omfatte:
• Medvirke til udarbejdelse af regnskab 2017  
• Implementering af nyt forbrugsafregningssystem - Evita
• Opbygning af ny serviceenhed

Opgaverne herefter vil omfatte:
• En stadig professionalisering af den nye afdeling  
• Daglig ledelse af Kunder og Finans
• Udvikle og implementere nye arbejdsprocesser
• Medvirke til at udarbejde og implementere selskabets strategier
• Udbygge kundekontakten, herunder gennemførelse af 
 kundetilfredshedsanalyser
• Støtte afdelingen i spidsbelastninger – hands on

Ansættelsesvilkår og lønniveau
Ansættelse sker på overenskomstvilkår. Løn- og ansættelsesvilkår 
forhandles individuelt på baggrund af kvalifikationer og erfaring.

Rekrutteringsprocessen
JKS varetager første del af udvælgelsen.

Ansøgningsfristen er fredag den 29. september kl. 12.00, og sendes
til: 199lsn005@jks.dk

Tiltrædelse forventes 1. december 2017

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan stilles ved henvendelse til 
Adm. direktør Flemming Bach på telefon 4187 6900 eller mail 
flb@guldborgsundforsyning.dk.

Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der 
leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og 
rensning af spildevand. Koncernen har 54 ansatte og omsætter årligt 
for ca. 240 mio.kr. Hertil kommer gennemførelse af investeringer og 
renoveringer for ca. 50 mio. kr.  


