
Økonomichef 
Provas 

Provas søger en økonomichef, der kan understøtte 
det gode købmandskab og sikre fortsat stor kunde-
tilfredshed. Internt i Provas vægter vi samarbejde, 
effektivitet og personlig udvikling højt. Som øko-
nomichef hos os har du med andre ord de bedste 
rammer for at udvikle dit lederskab. 

Om Provas 

Provas er Haderslev Kommunes forsyningsselskab. Vi er en 
koncern med et holdingselskab og fire underliggende aktie-
selskaber. Med en omsætning på 250 mio. kr. om året, er 
det vores mission at levere rent drikkevand til forbrugerne, 
håndtere spildevand samt sikre forsvarlig indsamling og 
sortering af affald. I Provas er vi godt 70 ansatte, med ca. 
halvdelen i driften og halvdelen i administrationen. 

Hos Provas har vi en vision om at tilbyde forbrugerne mere 
for mindre. Gennem interne og eksterne samarbejder om 
stærke fælles løsninger, bringer vi nysgerrigt og ydmygt vores 
kompetencer i spil. Hos Provas vil vi nemlig gerne kendes som 
et forsyningsselskab, der tør, gør og bliver klogere sammen.  

Økonomichefens opgaver 
Vores nye økonomichef vil have to overordnede hovedopga-
ver: Færdigudvikling og implementering af et nyt ledelses- 
informationssystem og en ny økonomisk strategi. 

Bliver du vores nye økonomichef, skal du derudover være 
med til at udvikle processer, der:

• Sikrer compliance

• Strukturerer økonomiafdelingens opgaveportefølje

• Optimerer budget-, takst- og regnskabsprocesserne.  

Det er ledergruppens ønske, at økonomiafdelingen er en 
strategisk samarbejdspartner for hele organisationen. Den 
nye økonomichef skal derfor arbejde ind i organisationen og 
være på forkant med at levere relevant information. 

Med et stærkt fokus på samarbejde på tværs af vores tre 
afdelinger, skal den nye økonomichef sikre, at økonomi- 
afdelingen understøtter et arbejdsmiljø, der finder mulighe-
der. Den nye økonomichef skal derfor prioritere tæt kontakt 
til den samlede ledergruppe og til de enkelte projektledere. 

Økonomichefens kompetencer og 
kvalifikationer  
Provas er en samling af aktieselskaber med selvstændig 
bestyrelse. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring fra 
det private erhvervsliv.

Men mest vigtig er det, at vores nye økonomichef inviterer 
til samarbejde og anser økonomi som fundamentet for en 
stærk drift og en velfunderet virksomhed. Du skal derfor 
være naturligt interesseret i processer, der inddrager andre, 
ligesom du skal trives i en flad organisation. 

Som vores økonomichef skal du have en stærk faglig ballast, 
kombineret med gode kommunikative evner. 

Det er en stor opgave at brede økonomiforståelsen ud i en 
organisation som Provas. Du skal derfor evne at kunne over-
sætte økonomiens betydning til mange forskellige interne 
og eksterne faggrupper, til borgere, til pressen samt til den 
delvist politisk valgte bestyrelse.

Du skal være bevidst om at opnå respekt gennem dine hand-
linger og din væremåde. Det er derfor vigtigt, at du formår at 
skabe og bevare gode, tillidsfulde relationer i hele Provas og 
til alle vores mange interessenter.

Vi ønsker en økonomichef som er en tydelig, men samtidig 
empatisk, leder, der formår at lede både opad, til siden og 
nedad på en konstruktiv og troværdig måde. Forstår du dertil 
ydmyghedens kunst i forhold til den eksisterende organisa-
tion, er dette en arbejdsplads lige for dig.

Uddannelse 
Vi forventer, at vores nye økonomichef er HD i regnskab, 
Cand. Merc. Aud eller lignende.  

Dertil foretrækker vi, at vores nye økonomichef er stærkt 
faglig funderet i årsregnskabsloven. 

Det vil være en fordel med kendskab til forsyningssektoren, 
herunder den økonomiske indtægtsramme og bench-
mark-modellen i henhold til Vandsektorloven. Men dette er 
ikke et krav.

Du kan læse mere om opgaver og kvalifikationer i stillings- 
og personprofilen på www.muusmann.com  

Ansøgningsfrist: Søndag den 31. oktober 2021  

Kontakt gerne adm. direktør Esge Homilius, Provas, telefon 
23 62 98 82 eller Carsten Søgaard, MUUSMANN, telefon 
30 30 28 81.  


