Ansvarlig for bestyrelseshåndtering og ekstern kommunikation
Ønsker du et arbejde, hvor du samler de løse ender og kommer til at være et bindeled i
virksomheden? Har du det store overblik, men samtidig kan være skarp på detaljen? – så læs
videre – måske er det dig vi har brug for.
Hillerød Forsyning har i dag ansvaret for 4 forsyningsarter – Vand, Varme, Spildevand og Affald.
Vi har en vision om at være blandt de 3 bedste forsyninger i Nordsjælland på alle forsyningsarter
og den bedste på mindst en forsyningsart.

OM JOBBET:
Vi søger en dygtig og alsidig kollega, som kommer til at være ansvarlig for bestyrelseshåndtering
og ekstern kommunikation. Det er en varieret og nyoprettet stilling, og arbejdsopgaverne
spænder bredt, hvilket gør, at 2 dage sjældent ligner hinanden. Dine primære arbejdsopgaver
indebærer:
•

Indkaldelse til bestyrelsesmøder og seminarer, kvalitetssikring af bestyrelsesmateriale
og protokolskrivning fra bestyrelsesmøder

•

Ekstern kommunikation, herunder pressemeddelelser og pressekontakt

•

Opgaver i forbindelse med Sociale Medier, herunder strategi og indhold

•

Sekretær for samarbejdsudvalget og for arbejdsmiljømiljøudvalget

•

Direktionsassistent for vores 3 direktører, samt personlig assistent for vores adm.
direktør

Du kommer til at referere til vores økonomidirektør. Din kontaktflade i jobbet vil være bred, og
inkluderer bestyrelse, ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere.

VORES FORVENTNINGER TIL DIG:
Du kommer til at være inde over mange arbejdsopgaver af fortrolig karakter og det forventes,
at du arbejder professionelt og loyalt. Derudover ser vi gerne, at du:
•

Har erfaring med ovennævnte arbejdsopgaver og har en relevant uddannelse

•

Kan danne dig et godt overblik og går til opgaverne med en struktureret og analytisk
tilgang, således at du er i stand til at foretage den nødvendige opfølgning på de forskellige
opgaver fra møder

•

Er kvalitetsbevidst, har blik for detaljen og er sublim til at overholde deadlines

•

Har gode kommunikative egenskaber - både skriftligt og mundtlig

•

Er proaktiv og god til at koordinere opgaver på tværs

•

Er fortrolig med diverse IT-værktøjer, som er en naturlig del af din arbejdsdag

•

Har

gode

samarbejdsevner

-

både

i

forhold

til

kollegaer,

samarbejdspartnere
•

Har en naturlig myndighed, er robust og kan arbejde selvstændigt

ledere

og

øvrige

OM OS OG DET VI TILBYDER:
Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i en travl og handlingsorienteret virksomhed.
Derudover tilbyder vi:
-

En fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge
Frihed under ansvar
Ansættelsesforhold efter gældende overenskomst
En god konkurrencedygtigt løn, som passer til dine kvalifikationer
Sundhedsforsikring, frugtordning, frokostordning og massageordning
En velfungerende personaleforening med masser af sociale aktiviteter m.m.

Vi har i Hillerød Forsyning fokus på, at være et attraktivt sted at arbejde. Dette gør vi ved, at
have fokus på en god arbejdskultur, gode udviklingsmuligheder for den enkelte medarbejder,
samt en høj medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde. Vi vægter vidensdeling, faglig sparring og
et tæt samarbejde med kollegaer højt. Vores omgangstone er uhøjtidelig, og der er altid plads
til dine ideer og tanker.
”Uden vores dygtige og meget dedikerede medarbejdere kunne Hillerød Forsyning ikke levere
den høje kvalitet, som vi leverer i dag. Med medarbejdernes viden og erfaring er de vores
vigtigste ressource.” udtaler vores adm. direktør.
Til april 2018 flytter vi til Solrødgård Klima- og Miljøpark i Hillerød.
DIN ANSØGNING OG TILTRÆDELSE
Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning og CV på job@hfors.dk. Ansøgningsfristen er
den 1. marts 2018, men send gerne din ansøgning snarest, da vi indkalder kandidater løbende.
Ansættelsesstart forventes at være senest den 1. maj 2018.
Hvis du vil vide mere om stilling, er du velkommen til at kontakte vores økonomidirektør, Carsten
W. Hansen, på tlf.: 48 23 10 20 eller på cwh@hfors.dk. Enhver henvendelse bliver naturligvis
behandlet fortroligt.
Hvis du vil vide mere om os, så kig forbi www.hillerodforsyning.dk.

