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Opdragsgiver  Provas  
  
Adresse  Fjordagervej 32, 6100 Haderslev  
  
Telefon  73 520 520   
  
Stilling  Økonomichef  
  
Refererer til  Adm. direktør Esge Homilius  
  
Ansættelsesforhold  Løn og ansættelsesvilkår efter KLs chefoverenskomst. Forventet lønniveau 

ca. 60.000 kr. pr. måned plus 20,17 % pension.  
  
Tiltrædelse  1. januar 2022  
  
Yderligere oplysninger  Kan fås ved henvendelse til:  
  

Adm. direktør  
Esge Homilius   
Telefon: 23 62 98 82  

  
eller  
  
Searchchef  
Carsten Søgaard, MUUSMANN  
Telefon: 30 30 28 81  

  
Se Provas’ hjemmeside www.provas.dk   

  
Ansøgningsfrist:  Søndag den 31. oktober 2021  

  
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger   

  
Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen. Der kan ikke påregnes 

afvigelser herfra.  
  

1. samtaler:  Tirsdag den 9. november 2021. 
Test: Tirsdag den 16. november 2021.  Testforløb gennemføres på 

MUUSMANNs kontor i Aarhus.  
2. samtaler: Onsdag den 24. november 2021. 
 

   
 

 
 

  

tel:73%20520%20520
tel:73%20520%20520
http://www.muusmann.com/stillinger
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Om Provas 

Provas er Haderslev Kommunes forsyningsselskab. Vi er en koncern med et holdingselskab og fire 
underliggende aktieselskaber. 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.  
 

Hos os er det ledelsesmæssige fokus rettet mod hvordan chefer og ledere forpligter sig og indgår i 
samarbejder om vores fælles vision: at levere mere for mindre. 
 
I Provas er vi godt 70 ansatte, med ca. halvdelen i driften og halvdelen i administrationen.  Alle 
chefer har direkte ledelse af medarbejdere.  
 

 
 
En effektiv og værdiskabende arbejdsplads 
Provas har de seneste år sat et strategisk fokus på tæt samarbejde på tværs af afdelingerne 
i virksomheden samt på effektivisering og optimering.  
 

Som en del af denne strategi, har Provas skabt en aktivitetsbaseret arbejdsplads. Det vil sige en 
arbejdsplads, som understøtter en mere dynamisk arbejdsgang, øger dialogen og skaber stærkere 
fælles løsninger.  
 
Huset er nyrenoveret og alle enrumskontorer er i den forbindelse væk. Også for ledere, chefer og 
direktør. For at understøtte arbejdsfællesskabet er alle administrative funktioner blevet samlet på 
samme etage. Og for at fremme de spontane møder mellem medarbejderne, er kantinen placeret i 
midten af bygningen. 
 
Vi er til for forbrugerne 
Provas har, trods sin monopolstatus, en stærk bevidsthed om at være til for forbrugerne. Derfor vil 
vi gerne tilbyde forbrugerne mere for mindre, arbejde mod stærke fælles løsninger samt være 
garant for compliance. Vi gør derfor meget ud af at lære af de bump, der kommer på vejen.  

 

Du kan læse mere om Provas på www.provas.dk. Her kan du blandt andet finde årsberetninger, 
årsregnskab, ejer- og rammeforhold, bestyrelsessammensætning, mission og vision mm.   

http://www.provas.dk/
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Organisation  
Provas ejes af Haderslev Kommune. Den overordnede ledelse af Provas udgøres af koncernens 
bestyrelser. De fem bestyrelser har samlet ni medlemmer, som repræsenterer ejerne (Haderslev 
Kommune), medarbejderne samt forbrugerne. Der er valg til bestyrelsen hvert 4. år. Valget 
følger kommunalvalget. Der vil derfor være en ny bestyrelse fra 1. januar 2022. 

 
Provas’ administrative organisation er vist af diagrammet nedenfor:  
 

  
Som økonomichefen indgår du sammen med plan- og projektchefen, driftschefen og den adm. 
direktør i virksomhedens strategiske chefgruppe. I virksomheden er der herforuden fire ledere.  
 
Økonomiafdelingen 
Som økonomichef bliver du personaleleder for to controllere, en økonomiassistent samt lederen 
af Sekretariatet, der består af 11 medarbejdere. Sekretariatet omfatter Kundeservice, IT, 
kommunikation, udvikling, HR og ledelsesbetjening. Herudover har en controller i Plan- og 
projektafdelingen faglig reference til økonomichefen.  
 
Plan- og projektafdelingen 
Plan- og projektafdelingen består af 14 medarbejdere, hvor hovedparten er ingeniører og teknisk 
uddannede, samt en leder, der refererer til plan- og projektchefen. Afdelingen planlægger, 
projekterer, leder og fører tilsyn med anlægs- og renoveringsarbejder på distributionsledninger, 
anlæg og værker. Provas’ samlede aktiver repræsenterer en værdi af knap 3 mia. kr. Selve 
anlægsopgaverne ligger hos eksterne entreprenører.  
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Driftsafdelingen 

Driftsafdelingen består af 35 medarbejder med forskellig faglig baggrund samt to ledere, der 
refererer til driftschefen. Driftsafdelingen varetager alle drifts-, optimerings- og 
vedligeholdelsesopgaver indenfor drikkevand og spildevand, affald og genbrug. Inden for et 
driftsbudget på ca. 135 mio. kr. håndterer afdelingen vandværker, renseanlæg, pumpestationer, 
bygværker, bassiner, ledningsnet, genbrugspladser og husstandsindsamling af affald og 
genbrug.  
 
Økonomichefens hovedopgaver  
En af hovedopgaverne for vores nye økonomichef vil blive at færdigudvikle og implementere et 
ledelsesinformationssystem. Systemet skal gøre dagligdagens styring og støtte lettere samt sikre 
konsistens fra dagligdagens drift til kvartals- og årsrapporter. Systemet opbygges i BI (Microsoft 
Power BI).  
 
Det er ledelsens ønske, at økonomiafdelingen bliver en strategisk samarbejdspartner for 
hele virksomheden. Som økonomichef skal du derfor kunne arbejde ind i organisationen og være 
på forkant med at levere relevant information - og du skal kunne omsætte det til konkrete 
handlinger. 
 
En anden vigtig opgave for vores nye økonomichef bliver at implementere en ny økonomisk 
strategi. Heri er blandt andet følgende tre spor:   
 

1. Optimering af indtægtsrammen   
Den nye økonomichef skal kunne gennemskue og oversætte indtægtsrammen og det 
komplekse benchmark-system indenfor forsyningsbranchen. Det bliver en væsentlig opgave at 
forstå og koble de forskellige parametre i modellen for at sikre optimal indberetning.  
  
2. Skabe forståelse i hele organisationen for den økonomiske kompleksitet   
Vores økonomichef skal skabe en forståelse af benchmark-modellen i virksomheden for 
at understøtte den økonomiske optimering. Hos Provas arbejder vi kontinuerligt med at 
forbedre arbejdsgangene med henblik på at forbedre effektiviteten i selskaberne. Provas har en 
stærk ambition om inden for 3–4 år at komme op blandt de bedste på alle felter. Dette kræver et 
stærkt fokus fra den kommende økonomichef, som derfor også skal have et digitalt 
fokus herpå.   
  
3. Understøtte indsatsen for generel optimering  
Vi har en forventning om, at økonomichefen kan skabe omkostningseffektivitet 
og udbrede evnen til at udarbejde henholdsvis grundige og hurtige businesscases på projekter, 
skabe godt købmandskab i hele organisationen og give afdelingerne en grundlæggende god 
økonomisk forståelse. 

 
Vores nye økonomichef skal desuden videreudvikle processer, der sikrer compliance og et 
effektivt drevet forsyningsselskab.   
 
Være garant for et tæt samarbejde  
Vi ønsker en økonomichef, der vil indgå i og være kulturbærer af vores aktivitetsbaserede 
arbejdsmiljø. Med et stærkt fokus på samarbejde på tværs af vores tre afdelinger, skal vores nye 
økonomichef sikre, at økonomiafdelingen understøtter et arbejdsmiljø, der finder muligheder. Du 
skal derfor prioritere tæt kontakt til den samlede ledergruppe, de enkelte projektledere og 
driftsansvarlige.  
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Vores ambition er, at økonomiafdelingen blandt andet skal give den øvrige organisation et godt 
overblik over økonomien på deres områder, fx med værktøjer til budgetlægning og -opfølgning. 
   
Andre vigtige indsatsområder for økonomichefen er at optimere budget-, takst- og regnskabs-
processerne. Hermed kan der skabes de mest optimale rammer for at strukturere og 
effektivisere afdelingens opgaveportefølje. Hele formålet hermed er at være på forkant 
med lovpligtige og nødvendige opgaver, så der frigives tid og mulighed til at 
servicere virksomheden i endnu højere grad og bidrage til prioriterede udviklingsopgaver.   
  
Faglige og personlige kompetencer  
Det er særligt vigtigt, at vores nye økonomichef ser sig selv som hele organisationens 
supportfunktion. Med økonomi som fundamentet for en stærk drift og en økonomisk 
velfunderet virksomhed for øje, skal du åbne afdelingen op og stå inde for pris og kvalitet.   
 

Den nye økonomichef skal være naturligt interesseret i inddragende processer. Og du skal være 
nysgerrig på andres synspunkter. Det er også vigtigt, at du vil kunne trives i en flad organisation. 
 

Det er en stor opgave at brede økonomiforståelsen ud i en organisation som Provas. Som vores 
økonomichef skal du derfor have en stærk faglig ballast, kombineret med gode kommunikative 
evner. Du skal med andre ord evne at kunne oversætte økonomiens betydning til mange forskellige 
interne og eksterne faggrupper, til borgere, til pressen samt til den politisk valgte bestyrelse. 
 

Som vores økonomichef er du bevidst om at opnå respekt gennem dine handlinger 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 organisation, er dette en arbejdsplads lige for dig. 
 

Der vil blive lagt vægt på følgende kompetencer: 
  
• Bevidsthed om, med hvilken ledelsesstil og med hvilke greb, økonomichefen kan løfte 

afdelingen og Provas op blandt de mest effektive i branchen.   
• Erfaring med samarbejde med en delvist politisk valgt bestyrelse.  
• Erfaring med at indgå i et lederteam.  
• Bevidsthed om, og erfaring med, hvorledes man udvikler en moderne økonomifunktion, der 

skaber nye digitale løsninger, et anvendeligt ledelsesinformationssystem og at understøtte 
hele organisationen fagligt og kommunikativt gennem inddragende processer.  

• Erfaring med compliance i forhold til drift, processer og årsregnskab.  
• Erfaring med Navision og KMD Easy Energy er en fordel.  

  
Uddannelsesmæssig baggrund  
Vi har en forventning om, at vores nye økonomichef er økonomifagligt velfunderet. F.eks. ved at 
have en teoretisk baggrund som HD i regnskab, Cand. Merc. Aud eller tilsvarende.   
 

Provas opererer driftsmæssigt uden bistand fra ejerkommunen. I stedet er Provas takst-
finansieret, agerer under selskabsloven og aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. 
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Vandsektoren er reguleret af Forsyningssekretariatet, der benchmarker de enkelte selskaber 
med henblik på at drive en stærk effektivisering af sektoren. Det foretrækkes derfor, at den nye 
økonomichef er fagligt velfunderet i årsregnskabsloven.  
 

Andet  
Kandidater til stillingerne skal være indstillede på at gennemføre en ledelsestest hos 
MUUSMANN.  

  
 


