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 Opdragsgiver Deponi Syd I/S 
 

 

 Adresse Deponi Syd  
  Mådevej 93 
  6705 Esbjerg 
 Tlf. 50 80 00 98 
  www.deponisyd.dk 
 
 
 Stilling Deponichef  
 
 
 Refererer til Bestyrelsen gennem bestyrelsesformand Per Bødker 

Andersen.  
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker på kontrakt. 
  Lønniveau: 780.000. 

Tiltrædelse: 01. april 2021.  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Chef for Miljø og Byggeri, Christina Egsvang Føns  
  Tlf. 76 16 13 99 

 
  Search-chef Carsten Lysdahl Søgaard, MUUSMANN A/S 

Tlf. 30 30 28 81 
 
 
 Ansøgningsfrist Onsdag den 3. februar 2021 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen: 
 
  1. samtaler:  Tirsdag den 9. februar 2021 
  Test: Fredag den 12. februar 2021 

     2. samtaler: Mandag den 22. februar 2021 

 

 

http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Deponi Syd  

Deponi Syd er et fælleskommunalt affaldsselskab med hovedsæde i Esbjerg, ejet af kommunerne 
Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i 2011 og håndterer de seks 
ejerkommunernes deponiaffald – dvs. affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes. Derudover 
ejer og driver Deponi Syd henholdsvis Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg 
Kommune. Samlet set modtager Deponi Syd ca. 25.000 tons affald om året, hvoraf en stor andel af 
affaldet indeholder PBC, asbest eller andre typer af miljøfremmede stoffer.  

De 6 ejerkommuner driver Deponi Syd I/S med det formål at sikre høj forsyningssikkerhed indenfor 
deponering af affald, med henblik på at sikre en høj sundheds- og miljømæssig kvalitet i 
overensstemmelse med samfundets krav. Deponi Syd I/S’ udvikling skal løbende ske i et tæt 
samarbejde med Ejerkommunerne, og driften skal varetages med fokus på langsigtet kapacitet til 
deponering af affald fra ejerkommunerne.  
 
Deponi Syd I/S skal sikre, at værdierne i selskabet løbende optimeres gennem en effektiv drift samt 
løbende vedligeholdelse og udvikling af anlægsaktiver. Samtidig forventer ejerkommunerne, at 
Deponi Syd I/S bidrager til, at der er en forsyningssikkerhed for ejerkommunerne til deponering af 
deres affald. 
 
Deponi Syd er en attraktiv arbejdsplads, som løbende har fokus på medarbejdertrivsel, ledelse og 
udvikling. Deponi Syd vægter kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse højt, for således at 
sikre, at de rette kompetencer er til stede i forhold til at sikre de bedst mulige løsninger af selskabets 
opgaveportefølje og fortsatte udvikling.  

Strategi, værdier og ledelsesgrundlag 

Du kan læses mere om ejerstrategien her.  

Organisation 

Bestyrelsen for Deponi Syd kan ses her:  

https://www.deponisyd.dk/om-deponi-syd/bestyrelse-2018/ 

I Esbjerg Kommune arbejder du sammen med 6 medarbejdere, der indenfor deponiområdet har 
ansvaret for regnskab, budget og affaldsfaglige opgaver. Endvidere samarbejder du med 
driftspersonalet i Billund og Esbjerg Kommune, som til daglig udfører driftsopgaverne på de 2 
deponeringssites.  

Opgaven 

Motiveres du af at lede og medvirke til løsningen af kritiske og vigtige samfundsopgaver indenfor 
deponering af affald som led i kommunernes fokus på ressourceudnyttelse, etablere et bredt og 
tillidsfuldt samarbejde med mange interessenter på affaldsområdet samt være en dygtig og 
tillidsvækkende sparringspartner for bestyrelsen og ejerkommunerne - så er det dig, vi søger til dette 
lederjob.  

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d0a30559-bd8d-4127-93af-75165b39c5cd
https://www.deponisyd.dk/om-deponi-syd/bestyrelse-2018/
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Opgaverne omfatter i hovedtræk følgende ansvarsområder: 

- Forsat effektivisering af administrationen og driften af deponi-enhederne  
- Lede den daglige drift og administration, herunder kundekontakt  
- Sikre i forhold til bestyrelsen, at alle regler på området følges og overholdes. 
- Det er en vigtig del af jobbet, at du kan sikre den fornødne kapacitet, f.eks. i forhold til lukning 

af Grindsted. Planlægningsfasen er afgørende, og det er vigtigt for ejerkommunerne, at du 
sikrer at det sker anmærkningsfrit.  

- Udarbejdelse af strategiplan for selskabet i samarbejde med bestyrelsen. 
- Budget- og regnskabsstyring. 
- Afklare sager med Miljøstyrelsen.  
- Samarbejde med bestyrelse, ejerkommuner, rådgivergruppen, teknikergruppen samt chefer 

inden for Teknik og Miljø områder.    
- Opfølgning på miljøgodkendelser og øvrige tilladelser på deponierne.  
- Samarbejde med branchens organisationer og aktører. 
- Indgå i samarbejder omkring affaldsminimering og deponiers bidrag til den grønne omstilling. 
- Du er opdateret omkring, hvad der sker på affalds- og deponeringsområdet, og du tager nye 

regler og påbud fra Ministerier op og omsætter dem til handling gennem en lokal proces i 
samarbejde med ejerkommunerne i Deponi Syd.  

- Udvikling af Deponi Syds I/S hjemmeside. 
 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag 
 

- Du har gerne en mellemlang akademisk/teknisk uddannelse.  
- Du har erfaring med kommunal administration, herunder økonomi- og budgetstyring. 
- Du har god erfaring med servicering af og samarbejde med et politisk system - og du forstår at 

agere i krydsfeltet mellem politikere, forvaltningen, myndigheder og borgerne.  
- Du har erfaring fra og kendskab til affaldsområdet. 
- Du har erfaring med kundehåndtering. 
- Du har erfaring med at omsætte politiske beslutninger til en strategi for dit ansvarsområde, 

som du implementerer gennem samarbejde, projektledelse og involvering. 
 

Ledelsesmæssige kompetencer og erfaringsgrundlag 
 

- Du har en lederuddannelse eller tilsvarende som supplement til din formelle uddannelse.   
- Ledelses – eller projektledelses erfaring fra en politisk ledet organisation 

(kommune/region/fælleskommunalt selskab) - eller en privat virksomhed. 
- Du har gerne erfaring med bestyrelsesarbejde eller med at referere til en bestyrelse.  
- Du har erfaring med drift af driftsorganisationer, herunder at skabe resultater gennem et 

bredt involverende samarbejde. 
- Du har erfaring med forhandling på højt niveau (kontorchef) med kommuner og staten.  
- Du er procesleder, og derfor er det vigtigt, at du har erfaring med at agere i samspillet mellem 

en forvaltningsledelse og en politisk ledelse, og heri forstår de administrative og politiske 
spillereglerne og arbejdsgange. 
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Personlige egenskaber 
 

- Du er dialogsøgende og inddragende. 
- Du har høj integritet, og du kan samarbejde med mange forskellige mennesker og typer af 

organisationer med forskellige interesser.  
- Du er handlekraftig og sikrer herigennem gennemførelse og fremdrift.  
- Du trives med at arbejde meget selvstændigt, og fremtræder robust med en god naturlig 

gennemslagskraft. 
- Du er af natur serviceorienteret og stiller dig til rådighed. 
- Du indgyder tillid, så andre naturligt motiveres af at samarbejde med dig og sparre med dig, 

fordi de oplever, at du lytter og giver feedback på en ordentlig og saglig måde.  
- Du er uformel og afslappet i din omgangsform med god humoristisk sans.  
- Du har gode formidlingsevner i både tale og skrift.  

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 


