
 

 

Økonomi- & Kundechef 
 

Har du lyst til en spændende stilling i en velfunderet virksomhed 
i udvikling, så er du måske vores nye økonomi- og kundechef…? 

 
Du kommer allerede fra en stilling, hvor du er vant til ledelse, for her får du ansvaret for flere dygtige, glade og betroede 
medarbejdere, der vil være med til at give dig en dejlig hverdag. Udover det klassiske jobindhold for en økonomichef, har du også 
erfaring med projekter og du vil indgå i ledergruppen og deltage på bestyrelsesmøder. Vi forventer ikke brancheerfaring, men vi 
vægter din generelle erfaring og uddannelse højt.  Flere års erfaring fra industri- eller håndværksvirksomheder vil være et plus. Vi 
forventer du har en uddannelse tilsvarende HD-R eller Cand. Merc. AUD. 
 
Du er en erfaren, dygtig, åben og ligetil person, der nyder omgangen med dine gode kolleger og kontakten med kunderne. Samtidig 
er du en vigtig sparringpartner for direktøren, ledergruppen og bestyrelsen.  
Langeland Forsyning A/S 
Vi er 55 veluddannede og højtengagerede medarbejdere, som altid er klar til at yde en effektiv og god service. Vi er 100% ejet af 
Langeland Kommune og har anlægsaktiver for ca. 400 mio. kr. Vi driver 25 vandboringer, 4 vandværker samt vedligeholder og 
servicerer 379 km vandledningsnet. Vores spildevandsanlæg omfatter 584 pumpestationer, 501 km spildevandsledninger og 8 
renseanlæg. Vi indsamler dagrenovationen, driver 3 genbrugspladser, 3 containerpladser og 42 miljøstationer. 

Vi er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet den 9.11.2009 som en konsekvens af Vandsektorloven. Langeland 
Forsyning A/S omfatter følgende datterselskaber - Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS.  

Er dette job lige dig, så vil vi gerne i kontakt med dig…  
 
Birn+Partners varetager al kontakten i denne rekruttering og behandler dig med fuld fortrolighed.  
 
Send blot dit CV til (ingen ansøgning): 
 
Kim Tapping, Partner, Birn+Partners 
 
Mail: kt@birn-partners.com 
Telefon: 40 79 66 55 
 
Birn+Partners er en international konsulentvirksomhed med speciale indenfor HR ydelser. Hos os får du hjælp indenfor headhunting af 
bestyrelsesmedlemmer, direktører, ledere og nøglepersoner. Vi onboarder dine nye ledere i deres nye rolle, ligesom vi hjælper med assessment 
og udvikling af organisationen. Vi giver også karriererådgivning, når der skal investeres i din karriere, eller hvis du har en værdsat medarbejder, 
der skal hjælpes videre. Vi elsker mennesker. Vi elsker vores arbejde. Og vi er gode til det! 


