Direktør
Xpansion søger for Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Gem job

Odense

Del job

Om virksomheden

Indrykket 27. februar 2020

Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV) søger en ny direktør til snarlig tiltrædelse.
Foreningens primære formål er at varetage medlemmernes interesser i økonomi-, energiog miljøspørgsmål over for politikere og relevante myndigheder. Foreningens medlemmer
Andes inden for industrien, fjernvarme- og kraftvarmeværker, biogasanlæg, gartnerier og
energitunge erhvervsvirksomheder. Under foreningen Andes et datterselskab ”Decentral
Energihandel”(DEH), som formidler energibesparelser mellem køber og sælger. Foreningen
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har desuden i samarbejde med Dansk Fjernvarme etableret et selskab ”Dansk Kraftvarme

contributors

Kapacitet” (DKVK), som giver de deltagende medlemsvirksomheder fra de 2
brancheforeninger en supplerende indtægtsmulighed på el-markedet.

Agerhatten 16A,
5220 Odense SØ

Ansvarsområde og reference
Direktøren er ansvarlig for udvikling og implementering af politiske mål og strategier med
reference til bestyrelsen. Direktøren har det overordnede ansvar for foreningens drift og
økonomi og tilhørende datterselskaber herunder den daglige ledelse af sekretariatet, der
er beliggende i Odense.

Vi tilbyder
Et frit job hvor du i høj grad selv kan disponere din dagligdag og have afgørende
indCydelse på foreningens form og resultater fremadrettet
Et job med en stor indCydelse på og kontaktCade til spændende
medlemsvirksomheder, styrelser, politikere og andre interesserenter i
energibranchen.

Krav til direktøren er at denne:
er overordnet ansvarlig for foreningens berettigelse og de tilhørende selskabers
udvikling – herunder skal direktøren være på forkant med den politiske dagsorden
og sikre at medlemmernes interesser varetages bedst muligt
i samarbejde med bestyrelsen skal sikre en fortsat udvikling af foreningens
aktiviteter herunder implementering af politiske mål og strategier
er eksponent for foreningen og skal kunne agere fagligt kompetent på
energiområdet ved møder med medlemmer, samarbejdspartnere, embedsmænd,
politikere og ved konferencer
kan sparre med og rådgive vore medlemsvirksomheder bredt indenfor
energiområdet
kan rådgive og informere virksomheder om indtjeningsmuligheder i forbindelse
med eksisterende kraftvarmeanlæg i kombination med øvrige energikilder
skal kunne tolke og sætte sig ind i gældende rammevilkår for
medlemsvirksomhederne og i kompliceret lovstof for på medlemsvirksomhedernes
vegne at udøve effektiv interessevaretagelse ved at indgive konkrete høringssvar til

relevante myndigheder eller hjælpe medlemmerne f.eks. ved at arrangere møder
med embedsfolk, ministerier og politikere
skal positionere foreningen gennem et øget samarbejde med Dansk Fjernvarme,
Foreningen Biogasbranchen og Dansk Gartneri
har ansvaret for det økonomiske grundlag for foreningens virke gennem opsøgende
salg af medlemskaber og her aktivt være i dialog med mulige nye typer af
medlemsvirksomheder med fælles interesseområder inden for energiområdet
kan disponere sin tid således at der er det rette forhold mellem daglig drift,
sekretariatsfunktion, aktiv medlemspleje, opsøgende salg og det politiske arbejde
har ansvar for økonomi- og likviditetsstyring herunder budgetopfølgning samt
afrapportering til bestyrelsen
er ansvarlig for rådgivning og formidling af energibesparelser mellem virksomheder
i DEH
deltager aktivt enten som direktion eller i bestyrelsen for DKVK
deltager i energipolitiske fora og netværk, hvor dette er muligt og her skaber værdi
for foreningens medlemmer
er redaktør for foreningens blad med særligt ansvar for annoncesalg

Pro@l
Direktøren skal:
være udadvendt, troværdig og kontaktskabende med et skarpt fokus på
værdiskabelse for foreningens medlemmer.
have Nngeren på pulsen, kende eller hurtigt kunne sætte sig ind i de væsentligste
problemstillinger inden for energiområdet.
have udtalte kommunikationsevner og evne til på overbevisende og troværdig vis at
repræsentere branchen udadtil overfor myndigheder, presse, embedsfolk, politikere,
på konferencer mv.
have en solid teknisk og økonomisk indsigt samt forståelse for problemstillinger i
virksomheder, der producerer eller anvender energi.
have indgående indsigt i energisystemer og besidde analytiske evner til at kunne
gennemskue komplicerede problemstillinger på området
Du bedes sende dit CV til rekrutteringspartner Christel Kniep, ck@xpansion.dk. Først
senere i ansættelsesprocessen vil vi bede om din motiverede ansøgning.

Vis interesse

