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Bornholms Energi & Forsyning
Bornholms Energi & Forsyning blev skabt ved en fusion mellem Bornholms Forsyning og Østkraft
i 2016. Virksomheden sælger i dag henholdsvis el, vand, varme og håndtering af spildevand til
private og erhvervskunder på Bornholm - og i det øvrige Danmark.
Som en multiforsyningsvirksomhed, der leverer lys, vand og varme samt håndterer spildevand,
udgør Bornholms Energi & Forsyning fundamentet for den daglige energi på Bornholm. Et fundament, der også tæller den grønne omstilling og et fundament for vækst og udvikling på øen.
Bornholms Energi & Forsyning er 100 procent ejet af det bornholmske folk og sammen med resten af det bornholmske samfund, arbejdes der aktivt på at realisere målsætningen om, at Bornholm i 2025 er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi. Denne vision blev vedtaget af Bornholms Regionskommune i 2008.
Bornholms Energi & Forsyning:





Producerer og leverer varme til 6.000 bornholmske husstande og virksomheder
Producerer og leverer vand til 12.000 bornholmske husstande og virksomheder
Håndterer alt spildevand på Bornholm – og sørger for tømning af septiktanke mv.
Producerer, sælger og distribuerer el til private og erhvervskunder på Bornholm og resten af Danmark
 Har totalt ca. 32.500 kunder.

Forventninger til fremtiden
Bornholms Energi & Forsyning har været igennem en stor forandringsproces i 2016.
Der er gennemført en organisatorisk fusion, samtidig med at virksomheden har store anlægsinvesteringer i grøn, bæredygtig energiproduktion. Med fusionen kan Bornholms Energi & Forsyning nu kalde sig for en ’grøn multiforsyningsvirksomhed’, og dem er der kun ganske få af i Danmark.
I 2017 og 2018 er virksomhedens fokus at konsolidere den samlede forretning yderligere. En fusion af den kaliber tager tid, og den er kompleks. I løbet af 2017 og 2018 vil der blive skabt mere
struktur i forretningen, således at kerneprocesser og økonomistyring bliver mere smidige.
Kunderne er omdrejningspunktet i Bornholms Energi & Forsyning. Derfor fokuseres der på enklere processer og endnu mere nærvær i kontakten med kunderne. Virksomheden vil samles på
færre lokationer – så den er nemmere at finde – og ikke mindst samles de relevante funktioner,
som er vigtige for kunderne i hverdagen.
Bornholms Energi & Forsyning har en ambition om at være et langtidsholdbart og bæredygtigt
multiforsyningsselskab, som understøtter vækst og udvikling på Bornholm. Virksomheden er
kommet godt fra start i 2016 og er nu i gang med en udviklingsrejse, hvor den, som et samlet selskab, finder de relevante synergier, der kan understøtte selskabet i at indfri de store ambitioner.
Virksomheden ser derfor frem til en spændende tid, hvor der sammen med medarbejdere og
samarbejdspartnere vil blive skabt en positiv udvikling for Bornholms Energi & Forsyning, hvor
forsyningsvirksomheden kommer endnu tættere på at realisere målsætningen om at blive oplevet af alle som en effektiv og kundeorienteret organisation, der yder service på tværs af forsyningsarter og bidrager til en intelligent grøn omstilling og vækst i det bornholmske samfund.

3

Vision og kerneværdien
Bornholms Energi & Forsynings værdigrundlag er:
”Med levering af energi; lys, vand og varme samt håndtering af spildevand, udgør vi fundamentet
for den daglige energi på Bornholm. Et fundament, der også tæller den grønne omstilling og et
fundament for vækst og udvikling på øen.
Gennem vores omfattende engagement i Bornholm og i vores kunder, skaber vi fornyet energi –
både til øen som helhed og til bornholmerne.
Alle – kunder såvel som samarbejdspartnere – bliver mødt af professionalisme og engagement,
og altid i øjenhøjde. Med et stort fokus på verden omkring os, kan vi tage ansvar og skabe sammenhæng via nye løsninger og relationer, og det er udviklende for Bornholm.”

Organisation og struktur
Bornholms Energi & Forsyning – Selskabsstruktur:
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Bornholms Energi & Forsyning – Organisationsstruktur:
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Ledelsesforhold

CEO

Rasmus Sielemann Christensen

CFO
Claes Graff

Bestyrelsesformand

Lars Goldschmidt

Ejerforhold
Aktieselskab. 100% ejet af Bornholms Regionskommune.
Økonomiske forhold

Antal ansatte
Bornholms Energi & Forsyning har ca. 160 medarbejdere.
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Stillingsbeskrivelse
Økonomichefen for Bornholms Energi & Forsyning har ansvaret for afdelingen Rapportering &
Økonomistyring, der er en del af den samlede koncernsupport. Økonomichefen refererer direkte
til koncernens CFO og indgår i ledelsesteamet for koncernens økonomifunktion jf. ovenstående
organisationsdiagram.
Som økonomichef i Bornholms Energi & Forsyning vil du have det overordnede ansvar for økonomi, herunder ledelse af afdelingens 6 medarbejdere. Du får en proaktiv rolle, hvor du deltager i
optimering af eksisterende processer samt implementering af nye, kommer med forbedringsforslag og understøtter forretningen med strategisk og økonomisk sparring.
Du kommer desuden også til at have indflydelse på udviklingen og indfrielsen af virksomhedens
ambitioner. Som økonomichef kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver og vil medvirke i udviklingen og automatiseringen af forretningsgange, interne kontroller og processer samt
udvikling af rapporteringssystemer. Du bliver ligeledes ansvarlig for budgetter samt opfølgning af
disse.
Økonomichefen får ansvaret for og skal medvirke til:
 Konsolidering af den samlede forretning
 At udføre finansielle analyser af rentabilitet, likviditet og soliditet i virksomheden
 At sikre overholdelse af gældende lovgivning inden for skat, moms og afgifter samt tariffer
 At sikre, at valg af regnskabsprincipper understøtter et retvisende billede
 At udføre korrekt og rettidig rapportering af måneds-, kvartals- og årsregnskab på selskabs- og koncernniveau
 Ansvarlig for udarbejdelse, opfølgning og controlling af periode- og årsregnskaber såvel
som aktiviteter på tværs af koncernens selskaber
 At klargøre virksomhedens årsregnskab til ekstern revision
 Koncernens ERP-system (NAV2017), systemunderstøttelse af bogholderi-, regnskabs- og
økonomiprocesser, samt løbende tilpasning og vedligeholdelse af koncernens registreringsstruktur
 Etablering og sikring af interne kontroller i koncernens forretningsgange og procedurer i
samarbejde med leder af bogholderiet og forretningen
 Indberetning til offentlige myndigheder, herunder energimyndighederne
 Udarbejdelse af og opfølgning på budget og likviditetsprognoser
 Likviditetsstyring og kreditfaciliteter, herunder varetagelse af den daglige kontakt med
banker og finansieringsinstitutter
 Skatteforhold, herunder skatteberegninger, selvangivelser m.m.
 Intern afregning af koncernydelser, dokumentation for transferpricing etc.
 Forsikringsforhold og kontakt til forsikringsmægler
 Ejendomsdrift (kantine, rengøring m.m.).
Ansvarsområderne indebærer følgende opgaver i økonomichefens daglige arbejde:
 Personaleledelse af afdelingens medarbejdere
 Deltage i det daglige arbejde i afdelingen
 Sikre korrekt og rettidig lønadministration
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 Etablere og ensrette forretningsgange og procedurer i afdelingen, herunder etablere årshjul for opgaver i Rapportering & Økonomistyring samt en ny proces for månedsrapportering
 Sikre relevant og rettidig ledelsesrapportering
 Sparre med forretningen om regnskabsmæssige og økonomistyringsmæssige forhold
 Servicere og supportere forretningen samt udarbejde analyser og præsentationer
 Afklare regnskabsmæssige problemstillinger
 Varetage den daglige kontakt med selskabets revisor
 Udarbejde vurderinger af investeringsplaner, nye initiativer og udarbejde business cases
 Deltage i ad hoc projekter.
Udover ovenstående må påregnes opgaver, der indebærer sparring og assistance i forbindelse
med de i koncernen almindeligt forekomne bogholderi-, regnskabs- og økonomiopgaver. Dette
arbejde vil i væsentligt omfang ske i samarbejde med lederen af bogholderiet.

Personen
Som ny økonomichef i Bornholms Energi & Forsyning får du en synlig rolle i virksomheden, og det
er derfor vigtigt, at du er udadvendt, positiv og god til at skabe tillid og ”ro” i organisationen. Du
har en åben og ærlig ledelsesstil, og du er god til at motivere dine medarbejdere. Du trives i en til
tider travl hverdag, og du er god til at sikre og medvirke til fremdrift. Det er ikke en forudsætning,
at du har erfaring indenfor forsyningsområdet, men det vil være en fordel. Samtidig er det en
forudsætning, at kandidater har indgående kendskab til de forhold og vilkår, der gælder for aktieselskaber.
Personlige kvalifikationer:










Har gode samarbejdsevner og kan lede og kommunikere med dygtige medarbejdere
Er udviklingsorienteret
Arbejder struktureret og analytisk
Gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt
Har blik for processer, men samtidigt fokus på resultater
Formår både at igangsætte og afslutte
Er i stand til, i en til tider hektisk hverdag, at bevare overblikket
Har gennemslagskraft til at sikre kvaliteten af opgaverne
Er en konsekvent, motiverende, synlig, involverende og ansvarlig leder.

Faglige kvalifikationer:
 Har en uddannelse inden for økonomi, fx cand.merc.aud og flere års erfaring med økonomi og regnskab
 Gode IT-færdigheder og stor erfaring med Excel og resten af Office-pakken
 Har ledelseserfaring og trives i en ledende rolle med stort ansvar, hvor du kan arbejde
tæt med forretningen
 Erfaring med lovgivning og principper i årsregnskabsloven
 Har indgående overblik og kendskab til økonomi- og projektstyring i et aktieselskab
 Har interesse for komplekse problemstillinger og motiveres af at få et selvstændigt ansvar.
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Du tilbydes
Som økonomichef får du en spændende stilling, hvor du får stort ansvar og medbestemmelse. Du
får reference til koncernens CFO og kommer derfor tæt på de forretningsmæssige beslutninger i
virksomheden. Du tilbydes en stilling i en virksomhed med højt til loftet og en åben og rummelig
kultur. Du får en udfordrende og afvekslende hverdag, hvor der er stor fleksibilitet og mulighed
for at præge din hverdag.

Andet
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos MUUSMANN.

9

