
To ledere til plan- og 
projektafdelingen 
Frederiksberg Forsyning 

Vil du bidrage til den grønne omstilling og sikre 
opfyldelse af Verdensmålene på Frederiksberg? 
Kan du lede en kompetent afdeling igennem en 
ambitiøs skybrudssikring- og klimatilpasning af 
Frederiksberg? Og kan du sikre, at Frederiksberg 
lever op til Parisaftalen?

Frederiksberg Forsyning søger to ledere til plan- og projek-
tafdelingen, der med høj faglighed og stort engagement kan 
sikre en innovativ udvikling af selskabets aktiviteter inden 
for henholdsvis rent vand og sanitet og bæredygtig energi. 

Begge stillinger er nyoprettede, og de to ledere udgør 
sammen med plan- og projektchefen et samlet lederteam. 
Teamet skal sammen sikre tæt koordinering og effektiv 
udnyttelse af kompetencer på tværs af ”Plan- og Projekt”s 
opgaver samt på forsyningsområderne.

Den ene plan- og projektleder får ansvaret for rent vand 
og sanitet (kloak, spildevand, skybrudssikring, drikke- og 
grundvand), med personaleansvar for ca. 10 medarbejdere.

Den anden plan- og projektleder får ansvaret for bæredyg-
tig energi (fjernvarme, fjernkøling, vind, sol og reduktion 
af drivhusgasudledninger), med personaleansvar for ca. 7 
medarbejdere.

Plan- og projektledernes opgaver 
Der er fire primære opgaver som kommende leder:

• Du skal bygge grundlaget for fremtidens forsyning for 
vores ydelsesområder. I samarbejde med myndighederne 
udvikles sektorplanerne med udgangspunkt i Frederiks-
berg Strategi. Sektorplanerne omsættes til investerings-
planer og budgetter for netselskaberne. 

• Du får sammen med dine projektledere ansvaret for 
gennemførelsen af Frederiksberg Forsynings anlægs- og 
udviklingsprojekter (herunder også fælles projekter med 
andre private og offentlige aktører).

• Du skal bidrage til at udvikle Frederiksberg Forsyning 
som selskab på tværs af afdelinger – især i driften.  

• Du skal sikre, at afdelingens medarbejdere konstant 
udvikler sig kompetencemæssigt. Vi vil være markante 
i branchen.

Sammen bygger vi det fundament, som byen Frederiksberg 
skal stå på de næste 100 år. 

Dine kompetencer og kvalifikationer som 
plan- og projektleder 
• Vi har brug for to ledere, som kan tænke innovativt og 

understøtte udviklingen af virksomheden sammen med 
dygtige og engagerede medarbejdere. 

• Som leder i plan- og projektafdelingen skal du være en 
ambitiøs holdspiller, der som del af ledelsesteamet skal 
bidrage til udviklingen af ét samlet ”Plan og Projekt”.

• Stærke relationelle kompetencer er væsentlige i 
forhold til at opbygge tillidsfulde og konstruktive sam-
spil med Frederiksberg Forsynings mange eksterne 
samarbejdspartnere.

• Du har stor faglig og praktisk indsigt i de relevante 
forsyningsområder, og du skal være i stand til fagligt og 
personligt at kunne coache og sparre med afdelingens 
kompetente medarbejdere.

• Erfaring med gennemførelse af store anlægs- og 
udviklingsprojekter er nødvendig og gerne i rollen som 
projektleder med budgetansvar.

• Ledelseserfaring vil være en fordel, men vigtigst er vilje 
til og potentiale for faglig og personalemæssig ledelse. 

• Du skal kunne håndtere en foranderlig verden, hvor nye 
muligheder opstår, og samtidigt skabe forandringer i 

samarbejde med medarbejderne.

Se mere om opgaver og kvalifikationer i Stillings- og 
personprofilen på www.muusmann.com. 

Kontakt gerne plan- og projektchef Henrik Bay, Frede-
riksberg Forsyning, tlf. 30 76 63 31, eller Lars Muusmann, 
MUUSMANN, tlf. 40 76 72 27.
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Frederiksberg Forsyning sikrer Frederiksberg stabil og sikker adgang til klimavenlig vand og energi af høj kvalitet ved at 
levere gas, vand, fjernkøling og -varme, producere vindenergi og bortlede regn- og spildevand. 
 
Forsyningen bidrager aktivt til arbejdet for byens klimasikring og bæredygtige udvikling. Den grønne omstilling og FN’s 
Verdensmål står højt på den strategiske dagsorden. Målsætningen er at blive en CO2-neutral forsyning inden 2030, og 
samtidig sikre livskvalitet og bæredygtighed i kundernes dagligdag via kundeservice og rådgivning til mere bæredygtigt 
forbrug af vand og energi. 
 
Frederiksberg Forsyning A/S er en del af Frederiksberg Kommunes energikoncern. Forsyningen har ca. 155 ansatte og 
omsætter for ca. 550 millioner kroner årligt. Frederiksberg Forsyning A/S ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordrer 
vi kvinder og mænd uanset alder, religion og etnisk baggrund til at søge. Du kan læse mere om Frederiksberg Forsyning 
A/S på www.frb-forsyning.dk

https://muusmann.com/
https://www.frb-forsyning.dk/

