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 Opdragsgiver Hjørring Vandselskab A/S 
 

 Adresse Åstrupvej 9 
   9800 Hjørring 
 
 Telefon 38 41 28 28 

 
 Stilling Administrerende direktør 
 
 Refererer til Bestyrelsen 
 
 Ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til aftale 

om aflønning af chefer indgået mellem faglige organisatio-
ner og KL. 
 
Tiltrædelse: 1. august 2022 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Bestyrelsesformand Daniel Vestergaard 
  Telefon: 41 93 77 56 

 
  Direktør Chris Enrico Petersen, MUUSMANN 

Telefon: 81 71 75 16 
 
  Se Hjørring Vandselskabs hjemmeside: 
  Hjørring Vandselskab 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 22. maj 2022   
   
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som an-

søgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes afvigelser 
herfra. 

 
  1. samtaler:  Torsdag den 2. juni 2022 
  Test: Tirsdag den 7. juni 2022 
  Samtale med bestyrelsesformanden mellem test og 2.sam-

tale: Mandag den 13. juni 2022 
    2. samtaler: Tirsdag den 21. juni 2022 

Testforløb gennemføres på MUUSMANNs kontor i Aarhus. 

 

https://hjvand.dk/
https://muusmann.career.emply.com/ledige-stillinger
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Indledning 

Hjørring Vandselskab henter vand fra naturens kredsløb, stiller det til rådighed for borgerne til 
sikring af folkesundhed og til virksomhedernes produktion i Hjørring Kommune. Selskabet leve-
rer herefter vandet tilbage til kredsløbet med det mindst mulige aftryk på natur og klima. Hjør-
ring Vandselskab har således ansvaret for at vedligeholde og udvikle kommunens mest grund-
læggende infrastruktur.  

Selskabets aktiviteter er derfor en medvirkende forudsætning af folkesundhed og stabile pro-
duktionsvilkår i Hjørring Kommune, og selskabet spiller en stor rolle for det enkelte menneske 
og det omgivende samfund. 

Hjørring Vandselskab har ca. 60 medarbejdere fordelt på fire vandværker, otte renseanlæg og 
en administrationsbygning. Hjørring Vandselskabs medarbejdere består både af generalister og 
specialister. Fælles for medarbejderkredsen er, at det er engagerede og dedikerede medarbej-
dere, der alle arbejder for at sikre borgerne og virksomhederne i Hjørring Kommune en sikker og 
stabil forsyning og afledning af vand, samt et selskab der driftes effektivt og med en sund øko-
nomi. 

 

Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab 

Hjørring Vandselskab er 100% ejet af Hjørring Kommune, og selskabets aktiviteter tilvejebringer 
grundlæggende leve- og produktionsvilkår for borgere og virksomheder på vand- og spilde-
vandsområdet. 

Udførelse af forsyningsopgaven er baseret på det meget store og vidtstrakte produktionsappa-
rat, der dækker hele kommunen, og som er betalt af de tilsluttede virksomheder og borgere i 
Hjørring Kommune. Planlægning, udførelse og finansiering i forhold til at udvikle og tilpasse 
dette produktionsapparat er afgørende for de nuværende og fremtidige omkostninger for udfø-
relsen af forsyningsopgaven.  

Relationer mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab rækker fra økonomiaftaler, ejer-
aftale, langsigtet sektorplanlægning over myndighedsbeslutninger til udførelsen af vejbelæg-
ninger og almindelig hjælpsomhed.  

Selskabets kerneopgaver er vandforsyning og hygiejnisk fjernelse af fækalier og vandbårne 
restprodukter fra tilsluttede borgere og virksomheder i Hjørring Kommune. Selskabets aktivite-
ter er dermed afgørende for folkesundhed og produktion for kommunens borgere og virksom-
heder.  

Selskabets aktiviteter vedrørende drikkevand er: 

• Indvinding af vand 
• Produktion af drikkevand 
• Salg af drikkevand 
• Transport af drikkevand 
• Vedligeholdelse og udbygning af produktions- og transportanlæg 
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Selskabets aktiviteter vedrørende spildevand er: 

• Transport af spildevand 
• Transport af regnvand fra befæstede arealer 
• Salg af spildevandsafledning 
• Rensning af spildevand 
• Vedligeholdelse og udbygning af produktions- og transportanlæg 

 

Vision, Værdigrundlag og Strategi 

Hjørring Vandselskab arbejder med folkesundhed og miljø og med respekt for lokalsamfundet 
og for verdensmålene. Målet er at levere helhedsorienterede og bæredygtige løsninger, god 
kundeservice, samt øge selskabets profilering over for både kunder og samarbejdspartnere. 

Hjørring Vandselskabs vision for fremtiden er: 

• Hjørring Vandselskab er en virksomhed, hvor ansvarlighed overfor nuværende og fremti-
dige kunder er højeste ambition 

o Vi er imødekommende overfor vores kunder gennem målrettet kommunikation, 
levering af god service og forvaltning af selskabets værdier ud fra langsigtede og 
bæredygtige principper 

• Hjørring Vandselskab påvirker rammevilkår lokalt, nationalt og internationalt 
o Rammevilkårene er afgørende for selskabets muligheder for at løse sine opga-

ver, uanset om der er tale om økonomi, kerneydelser eller miljøaftryk 
• Hjørring Vandselskab vedligeholder og udvikler selskabets aktivers funktion og værdi 

o Selskabet er så stor en kapitalforvalter, at forkerte beslutninger giver konse-
kvenser for økonomien i lokalområdet. Investeringer foretages derfor med af-
sæt i ansvarlige langsigtede principper, samt de til enhver tid gældende krav 

• Hjørring Vandselskab skal være en attraktiv arbejdsplads 
o Medarbejderne er selskabets vigtigste ressource og vi ønsker at kunne tiltrække 

de bedste medarbejdere og fastholde de medarbejdere vi har. Vi stiller krav til 
medarbejderne og giver optimale muligheder for at de kan løse deres opgaver så 
effektivt som muligt.  

Hjørring Vandselskabs værdier er grundlaget for arbejdet blandt medarbejderne i relation til 
kunder og omverden samt i ledelsen. Ledelsestilgangen er værdibaseret, hvilket betyder at le-
delse handler om: 

• Tillid 
• Engagement 
• Service 
• Udvikling 
• Loyalitet 
• Effektivitet 

Kommunens borgere og virksomheder har investeret i Hjørring Vandselskabs anlæg, og de kom-
mende generationer skal nyde godt af det. Det vil til stadighed være en væsentlig udfordring at 
værdibevare, udbygge og fremtidssikre selskabets anlæg så optimalt som muligt. 
Det er essentielt, at også kommende generationer af borgere og virksomheder har en sikker og 
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omkostningseffektiv infrastruktur. Kortsigtet disponering af anlæg eller af selskabets økonomi 
vil derfor udfordre mulighederne for at indfri de grundlæggende vilkår for produktion og sund-
hed. 

Der er lagt strategi for resultatområderne: 

• Folkesundhed 
• Bevarelse og udvikling af aktivers værdi og funktion 
• Virksomhedskultur 

Med udgangspunkt i de tre resultatområder er der opspillet 6 virksomhedsmål og 12 strategi-
punkter for perioden 2021-2024. 

Læs mere om vision, værdigrundlag og strategi her: Vision, Værdigrundlag og Strategi, 2021-
2024  

 

Organisation 

Hjørring Vandselskab er som nævnt ejet af Hjørring Kommune og den overordnede ledelse af 
selskabet udøves af selskabets bestyrelse, som består af ni medlemmer: Fem udpeget af gene-
ralforsamlingen, tre er valgt af selskabets medarbejdere og en er valgt af forbrugerne. Sidst-
nævnte vælges ved offentligt forbrugervalg. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig 
periode. 

I forlængelse af kommunalvalget i november 2021 har kommunalbestyrelsen indstillet hvilke nye 
medlemmer, der vil repræsentere Hjørring Kommune i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges ved ge-
neralforsamlingen i Hjørring Vandselskab den 18. maj 2022. Den nye bestyrelse forventes heref-
ter at bestå af følgende medlemmer: 

• Daniel Vestergaard, kommunalbestyrelsesmedlem (Formand) 
• Kim Bach, kommunalbestyrelsesmedlem 
• Børge Bech, kommunalbestyrelsesmedlem 
• Michael Engbjerg, kommunalbestyrelsesmedlem 
• Mai-Britt Beith, kommunalbestyrelsesmedlem 
• Claus Drivsholm (Forbrugerrepræsentant) 
• Anders Vestergaard (medarbejderrepræsentant) 
• Denni Lund Jørgensen (Medarbejderrepræsentant) 
• Henrik Christian Sørensen (Medarbejderrepræsentant) 

Bestyrelsen arbejder med langsigtede strategier, større enkeltbeslutninger og holdes løbende 
ajour med selskabets drift og anlægsopgaver. Dertil er det bestyrelsen, der beslutter takster, 
vedtægter og budgetter. Det er ligeledes bestyrelsen, som udpeger selskabets administrerende 
direktør. Direktøren varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retnings-
linjer og anvisninger som bestyrelsen har givet. Organisationsdiagrammet for selskabet ser så-
dan ud: 

https://hjvand.dk/mission-vision-og-vaerdier/
https://hjvand.dk/mission-vision-og-vaerdier/
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Benchmarking 

Hjørring Vandselskab er en monopolvirksomhed. Forbrugerne som er knyttet til vandselskabet 
kan således ikke købe vand andre steder eller aflevere spildevand til andre, da det kun er Hjør-
ring Vandselskab, der har rørledninger i forsyningsområdet. Dette forhold ændrer ikke ved, at 
bestyrelsen og den adm. direktør har en væsentlig opgave i at drive selskabet effektivt og med 
blik for at forbrugerne tilbydes en ordentlig service og en ”konkurrencerigtig” pris. 

For at sikre, at de enkelte områder af Hjørring Vandselskab drives økonomisk bedst muligt, del-
tager selskabet i prissammenligning, hvor omkostningerne til at drive de enkelte anlægsdele 
analyseres og sammenlignes med andre vandselskabers. 

Læs om benchmarkingresultaterne her: Benchmarking  

 

Opgaven 

Hjørring Vandselskab er en velfungerende organisation, som leverer høj kvalitet, og er i en stabil 
og god udvikling samtidig med, at samarbejdet med kommunen, erhvervslivet og andre aktører 
fungerer godt og hensigtsmæssigt. Derfor bliver den centrale opgave for den nye direktør at 
sikre fortsættelsen af den høje grad af driftssikkerhed i forhold til vandselskabets kerneopga-
ver. 

Samtidig skal direktøren sikre en udvikling af Hjørring Vandselskab som indebærer, at Selskabet 
også i de kommende år fremstår som en attraktiv og moderne samarbejdspartner. 

Den nye direktør har ansvaret for den daglige ledelse af Hjørring Vandselskab og udmøntningen 
af strategiske tiltag besluttet af selskabets bestyrelse. Det fremgår endvidere af nedenstående 
direktionsinstruks for Hjørring Vandselskab, hvad der formelt forventes af direktøren: 

• Direktøren skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivnin-
gens regler herom og, at formueforvaltningen foregår på betryggende måde 

• Direktøren straks skal meddele det til bestyrelsen, hvis der for direktøren foreligger op-
lysninger om, at selskabets kapitalberedskab ikke er tilstrækkeligt 

https://hjvand.dk/procesbenchmarking/
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• Overfor bestyrelsen er direktøren ansvarlig for selskabets ledelse i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende lovgivning, selskabets vedtægter, bestyrelsens forret-
ningsorden, direktionsinstruktionen, samt i overensstemmelse med de generelle eller 
specielle pålæg som bestyrelsen måtte have meddelt direktøren 

• Bestyrelsen fastlægger firmapolitikken og målsætning og direktøren har pligt til ved sin 
daglige ledelse af selskabet, at søge at realisere de således trufne overordnede beslut-
ninger 

• Direktøren har pligt til uopholdeligt at meddele bestyrelsen, hvis der foreligger forhold 
der synes at kunne medføre, at den således vedtagne firmapolitik og forretningsplan 
ikke kan gennemføres eller bliver forsinket. 

Der lægges vægt på at den adm. direktør varetager rollen og ansvaret for en række opgaver på 
en professionel og indsigtsfuld måde. De væsentligste vedrører: 

Betjening af bestyrelse   
Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab har det overordnede ansvar for selskabets virksomhed og 
er derfor en afgørende samarbejdspartner for direktøren. Den nye bestyrelse tiltræder den 18. 
maj 2022, ca. 2½ måned før den nye adm. direktør tiltræder (1. august 2022). I den første tid som 
administrerende direktør er to forhold derfor vigtige.   

For det første er det af stor betydning, at der etableres gode og konstruktive samarbejdsrelati-
oner i det nye ”set-up” og det skal aftales, hvordan både det uformelle og formelle samarbejde 
mellem den administrerende direktør og bestyrelsen skal tilrettelægges og herunder i særlig 
grad samarbejdet mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør.  

For det andet er det er væsentligt, at den nye bestyrelse og den nye administrerende direktør 
tilvejebringes oplysninger om de kritiske driftsmæssige og økonomiske faktorer med henblik på 
at etablere et fælles syn på selskabets driftssituation. 

I det løbende samarbejde mellem bestyrelsen og den adm. direktør, er det direktørens opgave 
at varetage ansvaret for at udarbejde materiale, der forelægges bestyrelsen, ligesom direktøren 
– eventuelt med inddragelse af den øvrige ledelse – også ofte vil forestå forelæggelsen for be-
styrelsen.  

Direktøren har også ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres som forudsat, og at 
bestyrelsens ønsker til selskabet i øvrigt efterleves loyalt og effektivt. Derudover skal direktø-
ren også varetage kommunikationen med bestyrelsens formand mellem bestyrelsesmøderne i 
det omfang, der er behov herfor. 

Relationen til Hjørring Kommune som ejer 
Hjørring Kommune har som ejer en interesse i, løbende at være orienteret om Hjørring Vandsel-
skabs finansielle situation og om status for vandselskabets overordnede samarbejde og sam-
spil med borgerne, virksomheder og andre aktører i det omgivne samfund.  
 
Hjørring Kommune agerer bl.a som myndighed i en række aktiviteter, der knytter sig til Hjørring 
Vandselskabs virksomhed. Det er derfor en vigtig opgave for den kommende direktør at opar-
bejde et troværdigt og tillidsfuldt samarbejde med medarbejderne i Kultur-, Teknik- og Miljøfor-
valtningen og herunder i særdeleshed medvirke til et tæt samarbejde til Teknik- og Miljødirektø-
ren.  
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De gode samarbejdsstrukturer er væsentlige fordi det derigennem sikres, at der træffes beslut-
ninger, der passende afvejer de hensyn, Hjørring Vandselskab varetager, og de bredere sam-
fundsmæssige hensyn, som varetages af kommunen. Det er i den forbindelse væsentligt, at den 
nye direktør i forhold til bestyrelsen – og især bestyrelsesformanden – sikrer åbenhed i relatio-
nerne med Hjørring Kommune. 
 
Den daglige drift 
Direktøren skal sikre en professionel og effektiv daglig drift af vandselskabet. Heraf følger, at 
selskabet vedligeholder og udbygger stærke relationer til brugerne, så der gennem løbende dia-
log etableres en forståelse for brugernes ønsker og forventninger til Hjørring Vandselskab.  
 
Direktøren har tillige ansvaret for, at de administrative opgaver, der varetages af virksomheden 
såsom økonomistyring, regnskabsaflæggelse mv., fortsat løses med fokus på sikker drift, her-
under at der er en passende IT-understøttelse af funktionerne.  

Hjørring Vandselskab har igennem en årrække formået at opbygge et moderne produktionsap-
parat og oparbejdet et kapitalgrundlag, der sikrer kunderne stabile priser og gør selskabet i 
stand til at følge de investeringsplaner og kvalitetsforbedringer der løbende er brug for. Dette 
arbejde skal den nye direktør fortsætte i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i vandsel-
skabet. 

Organisation og medarbejdere 
Hjørring Vandselskab har Inden for de økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige rammer 
formået at opbygge en organisation med en høj grad at trivsel, gensidig tillid og decentralt an-
svar. 

Hjørring Vandselskab er en attraktiv arbejdsplads hvor der er fokus på løbende kompetenceud-
vikling af medarbejderne kombineret med en høj grad af beslutningskompetence udlagt til den 
enkelte teamleder og medarbejder. Denne virksomhedskultur skal fortsætte og evt. udbygges 
og det forventes at den nye administrerende direktør iværksætter tiltag, der kan understøtte 
dette, og at der sættes fokus på at revitalisere selskabets værdier og ledelsesgrundlag.  

Organisationsstrukturen er velfungerende og samarbejdet mellem den nuværende direktør, ad-
ministrationschefen og produktionschefen er konstruktivt. Det forventes at den nye admini-
strerende direktør danner sit eget indtryk af organisationsstrukturen og den ledelsesmæssige 
arbejdsdeling og i samråd med den øvrige ledelse, vurderer om der er behov for justeringer og 
tilpasninger.  

 

Erfaringer og baggrund 

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men for at kunne opnå suc-
ces i stillingen forventes det, at den kommende direktør har: 

• Relevant uddannelse og erfaringsbaggrund 
• Erfaringer med de opgaver og processer, som skal håndteres i en forsyningsvirksomhed 
• Ledelsesmæssig erfaring på højt niveau 
• Mod og kompetence til at indgå i de politiske sammenhænge, der er afgørende for virk-

somhedens rammevilkår 
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• Færdes hjemvant i diverse faglige selskaber med relevans for forsyningsområdet 
• Stor analytisk kapacitet og et veludviklet strategisk overblik 
• Høj grad af forretningsforståelse og et tydeligt fokus på sikker drift kombineret med en 

udviklingsorienteret tilgang til vandselskabets opgaveløsninger 
• Forståelse for – og gerne erfaringer med – at skulle håndtere forventninger fra mange 

forskellige aktører og indgå i mange forskellige typer af samspil, herunder i forhold til 
bestyrelse, kommune, borgere, virksomheder og andre interessenter. 

 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye direktør for Hjørring Vandselskab er en person, der med energi og engagement vil bi-
drage til at udnytte vandselskabets potentialer og derigennem bidrage til vandselskabets fort-
satte position som en troværdig forsyningsaktør for Hjørring Kommunes borgere og virksomhe-
der. Fundamentet herfor skal blandt andet hvile på en sikker håndtering af selskabets langsig-
tede driftsøkonomi og et godt blik for, hvordan eksisterende og kommende rammevilkår vil på-
virke selskabets drift. 

Som en loyal sparringspartner skal direktøren kunne yde konstruktivt med- og modspil til besty-
relsen, herunder være åben over for at drage nytte af bestyrelsesmedlemmernes mangeartede 
erfaringer og kompetencer og herunder at respektere de folkevalgte i rollen som borgernes re-
præsentanter.  

Det er afgørende, at den nye direktør har meget stærke relationelle kompetencer. Opbygning af 
relationer og netværk baseret på troværdighed og tillid er afgørende, herunder i forhold til Hjør-
ring Kommune som ejer, erhvervslivet i Hjørring Kommune og de relevante offentlige myndighe-
der m.fl. 

Direktøren skal have ledererfaring og en oprigtig interesse for medarbejdernes udvikling, opga-
ver og udfordringer. Gennem troværdig kommunikation, dialogbaseret ledelse og uddelegering 
bidrager direktøren til at skabe et tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes kompetencer 
udnyttes bedst muligt, og hvor organisationens kompetencer løbende tilpasses de opgaver som 
Hjørring Vandselskab står overfor. Direktøren skal også være åben i forhold til at inddrage den 
viden og de kompetencer, der findes i vandselskabets netværk, herunder i Hjørring Kommune. 

Den nye direktør har i øvrigt følgende personlige og ledelsesmæssige kvalifikationer: 

• En åben, tillidsskabende, nærværende og troværdig tilgang til andre mennesker i alle 
sammenhænge 

• Er lydhør over for andres synspunkter og indspil og kan samtidig stå fast og være beslut-
ningsdygtig, når det er relevant eller nødvendigt 

• Arbejder struktureret og kan prioritere 
• Kan fungere som en rollemodel for ledere og medarbejdere, herunder i forhold til at ef-

terleve vandselskabets værdier 
• Er både beslutningsdygtig og kontant og har samtidig en inviterende tilgang i de mange 

forskellige situationer og sammenhænge, som direktøren bliver en naturlig og afgø-
rende del af 

• Kan udøve tydelig og synlig ledelse, sætte retning, følge op og skabe gode rammer for 
samarbejde og udvikling 
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• Skal i relevant omfang turde udfordre vante måder at gå til opgaverne på 
• Har klare kommunikative evner, som sikrer forventningsafstemning med vandselska-

bets interessenter 
• Humoristisk sans 
• Skal have politisk tæft 

 

Andet 

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

 


